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1. Conventies 
 

In deze syllabus worden de onderstaande conventies gebruikt. 

1. 1. Opmerkingen 
Opmerkingen worden steeds weergegeven tussen twee lijnen en voorafgegaan door een ‘handje’. 

 Dit is een opmerking. 

1. 2. Tips  
Tips worden altijd weergegeven in een verkleind lettertype en voorafgegaan door het symbool . 

 Dit is een tip. 

1. 3. Step-by-step 
‘Step-by-step’-procedures worden als volgt aangeduid:  

 

 Stap 1. 
 Stap 2. 
 Stap 3. 

1. 4. Voorbeelden 
Voorbeelden worden op volgende wijze aangeduid: 

VB Dit is een voorbeeld. 
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2. Algemene inleiding 
 

2. 1. Wat is ProxiManage? 
Dankzij ProxiManage kunt u de Proximus-factuurgegevens van uw organisatie raadplegen en analyseren 
via internet. In deze handleiding krijgt u een overzicht van de mogelijkheden en functies van ProxiManage. 

2. 2. Inhoud 
Deze handleiding bestaat uit vijf delen: 

 

- Navigatie in de ProxiManage-site 
- Inhoud, structuur en gebruik van de site 
- De actiebalk 
- Het aanmaken van evolutierapporten 
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3. Navigatie in de ProxiManage-site 
 

3. 1. Inleiding 
Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: 

- Toegang tot ProxiManage 
- De Administration-navigatiebalk 
- Bladeren 
- Drill-down 
- De tabbladen 
- Sorteren 
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3. 2. Toegang tot ProxiManage 
Om de ProxiManage-applicatie te activeren, gaat u als volgt te werk: 

 Open uw webbrowser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, enz.). 
 Typ de volgende URL in de adresbalk van uw webbrowser: www.proximus.be. 
 In de rechter bovenhoek van Uw scherm ziet u “MyProximus” staan. Klik hier op. 

 

 
 

 Vul Uw gebruikersnaam & paswoord in de voorziene velden 
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 U komt terecht op de homepagina van MyProximus Mobile. 
 

 
 

 Bovenaan uw scherm ziet u de verschillende onderdelen van MyProximus Mobile. 
 

 In deze handleiding gaan we ervan uit dat u toegang hebt tot MyProximus Mobile. Als dat niet het 
geval is, of als u er meer over wil weten, raadpleeg dan MyProximus Mobile-handleiding.  
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Om toegang te krijgen tot ProxiManage:  
 
 Klik eerst op de tab ‘FleetManagement’. 

 

 
 
 

 Deze modules kunt u activeren: 
- via de Start-knop in de respectievelijke modules op het scherm. 
 

 
 
 

 Het is mogelijk dat voor sommige gebruikers de Proximanage applicatie bereikbaar is op een adnere 
manier. In dit geval volgt u gewoon de onderstaande procedure. 

 
 

 Na het voorzien van uw gebruikersnaam en paswoord komt u terecht op deze landingspagina van 
MyProximus 
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 Om toegang te krijgen tot Proximanage klikt U gewoon op de ‘Fleet Management’ link in het ‘Business 
Tools’ venster rechts onderaan het scherm. 
 

 

3. 3. De ProxiManage-navigatiebalk 
Navigeren doorheen de ProxiManage-site verschilt enigszins van de procedure die u normaal gebruikt op 
internet. Meestal kunt u gebruikmaken van de knoppen ‘Back’ en ‘Forward’ van de browsers Microsoft 
Internet Explorer of Netscape Navigator om naar de vorige of de volgende pagina te gaan. Op de 
ProxiManage-site zijn deze knoppen echter niet functioneel en moet u de ProxiManage-navigatiebalk 
gebruiken. 

3. 3 .1. Positie van de balk 
De navigatiebalk bevindt zich aan de linkerkant in het venster van uw browser. 
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3. 3 .2. Gebruik van de balk 
De navigatiebalk bevat zes knoppen:  
- Wie 
- Wat 
- Ad-hocrapporten 
- Offlinerapporten 
- Mijn ProxiManage 
- Rough Data 
 
Klik op de knoppen om de bijbehorende rubrieken te doen verschijnen. Het menu ‘Wie’ wordt automatisch 
geselecteerd wanneer u ProxiManage opent. 

VB  De knop ‘Wie’  

 Klik op de knop. 
 

 
 

 Het menu ‘Wie’ wordt automatisch ontplooid en stelt u vier nieuwe subrubrieken voor: 
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Rubrieken en subrubrieken aanwezig in de module ProxiManage: 
 

Rubrieken Subrubrieken 

Wie Alle gebruikers 

 Groepen gebruikers 

 Alle klantenrekeningen 

 Groepen klantenrekeningen 

Wat Gesprekken 

 SMS 

 Abonnementen 

 Activaties 

 OCC  

 Commerciële kredieten 

 Kortingen 

 Data Volume 

 Data Time 

 Multimedia 

 MMS 

Ad-hocrapporten Top gebruikers 

 Top gesprekken 

 Top bestemmingen 

 Limiet 

 Business hours 

 Opties - minuten 

 Mijn groep 

 Proximus Budget Manager 

 Persoonlijk rapport 

Offlinerapporten Verzoeken 

 Resultaten 

Mijn ProxiManage Mijn voorkeur 
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Rubrieken Subrubrieken 

 Mijn groep 

Rough Data Rough Data 

3. 4. Bladeren 

3. 4 .1. Bladeren per blok van rijen 
In plaats van gebruik te maken van de bladerpijlen kunt u ook per blok van rijen navigeren. Onderaan de 
gegevenstabellen met meerdere pagina’s vindt u koppelingen naar volgende pagina’s.  

 

 

 

Via deze koppelingen kunt u bijvoorbeeld onmiddellijk naar rij 41-60 bladeren.  

De geactiveerde koppeling wordt steeds in het lichtblauw weergegeven. 

Het aantal koppelingen is afhankelijk van het aantal rijen in de betreffende gegevenstabel. 

 

 Wanneer de tabel bestaat uit een zeer groot aantal rijen, dan wordt er gebruikgemaakt van 
bijkomende koppelingen onderaan het scherm: 

 
 
Eerste:  Geeft de eerste reeks van bladerblokjes (1-20, …) weer. 
Vorige:  Geeft de vorige reeks van bladerblokjes weer. 
Volgende:  Geeft de volgende reeks van bladerblokjes weer. 
Laatste:  Geeft de laatste reeks van bladerblokjes weer. 
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VB Onderstaande tabel bestaat uit meer dan 100 rijen.  
Rij 1-20 zijn weergegeven. Onder de tabel ziet u de bladerblokjes 1-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-
100, gevolgd door de koppelingen ‘Volgende’ en ‘Laatste’. Via de bladerblokjes kunt u in dit scherm 
rij 1 tot en met 100 (telkens slechts 20 rijen per scherm) weergeven.  

 
Wilt u echter ook het vervolg van de tabel zien, dan kunt u klikken op de koppeling ‘Volgende’. Onder 
de tabel ziet u nu de bladerblokjes 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, gevolgd door 
de koppelingen ‘Volgende’ en ‘Laatste’. Via de bladerblokjes kunt u in dit scherm rij 101 tot en met 
200 (telkens slechts 20 rijen per scherm weergeven). 

 
Wilt u de laatste rijen van de tabel zien, dan kunt u klikken op de koppeling ‘Laatste’. Onder de tabel 
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ziet u nu de bladerblokjes 301-317, voorafgegaan door de koppelingen ‘Eerste’ en ‘Vorige’. Via de 
bladerblokjes kunt u in dit scherm rij 301 tot en met 317 (telkens slechts 20 rijen per scherm 
weergeven).  
 

 
De koppelingen ‘Eerste’ en ‘Vorige’ werken op dezelfde manier als de koppelingen ‘Laatste’ en 
‘Volgende’, maar hiermee keert u terug naar een vorig deel van de tabel. 
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3. 5. Drill-down 

3. 5 .1. Bladeren van een algemeen niveau naar een detailniveau 
Drill-down werkt op basis van hyperlinks. Deze maken het mogelijk om snel naar een bepaald 
detailniveau af te dalen. U kunt de drill-down activeren door in de pagina te klikken op een item met een 
hyperlink. Hierdoor wordt de doelpagina van de hyperlink zichtbaar.  

Telkens u een nieuwe hyperlink activeert, wordt de naam weergegeven in de balk bovenaan in het 
venster van de browser, naast de naam van de vorige geactiveerde hyperlink. Zo kunt u altijd terugkeren 
naar de vorige hyperlink door te klikken op de overeenkomstige naam in de balk. 

 
De drill-down kan worden geopend vanuit de (sub)rubrieken in de navigatiebalk of vanuit een element op 
de pagina. 
Als u klikt op een rubriek in de navigatiebalk links, zal de titel van die rubriek verschijnen in de balk 
bovenaan het scherm. 
 

 

 

 Het scherm toont een tabel met gegevens over de gsm-nummers uit uw organisatie. In de balk 
boven de tabel verschijnt naast de naam van de rubriek de naam van de eerste geactiveerde 
hyperlink ‘Alle gebruikers’. 
 

 
 

 Klik op een gsm-nummer. 
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 Er wordt een drill-down geactiveerd. De nieuwe pagina toont de detailgegevens van de factuur voor 
dit gsm-nummer. In de balk bovenaan verschijnt nu de tweede geactiveerde hyperlink 
‘0479/636363’ naast de eerste geactiveerde hyperlink ‘Alle gebruikers’. 

 

 

3. 5 .2. Bladeren van een detailniveau naar een algemeen niveau  
Indien de rubriek onderverdeeld is in subrubrieken, zullen er op het scherm geen gegevens getoond 
worden zolang u geen subrubriek geselecteerd hebt. 

Bij het selecteren van een subrubriek verschijnt in de balk boven de tabel ook de titel van de subrubriek 
naast de titel van de rubriek. De gegevens van de subrubriek worden op het scherm getoond. 

 

Om terug te keren naar de rubriek waartoe een subrubriek behoort, klikt u ofwel op de gewenste rubriek 
in de navigatiebalk, ofwel op de titel van de rubriek in de balk boven de tabel. De titel van de 
geselecteerde rubriek verschijnt in de balk boven de tabel, de gegevens verschijnen op het scherm. 

 

 

of via 

 

 

 

3. 6. Gebruik van de tabbladen 
De tabbladen stemmen overeen met thematische gegevensfiches. U kunt van de ene gegevensfiche naar 
de andere navigeren door op de verschillende tabbladen te klikken. 

 

VB Overgang van het tabblad ‘Gesprekken’ naar het tabblad ‘Abonnementen’ 
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 In het onderstaande voorbeeld wordt het tabblad ‘Gesprekken’ getoond. 
 

 
 

 Klik op het tabblad . 
 Het tabblad ‘Gesprekken’ wordt op het scherm vervangen door het tabblad ‘Abonnementen’. 

 
 

 Indien de taal van de inhoud van de schermen niet overeenkomt met de door u gekozen 
standaardtaal voor de applicatie, dan ligt de oorzaak hiervan bij de oorsprong van deze gegevens. Zij 
worden rechtstreeks vanuit gegevensbanken geïmporteerd en zijn afhankelijk van de taal waarin de 
factuur werd opgestuurd. 
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3. 7. Gegevens sorteren 
Door op de kolomhoofding te klikken, kunt u de gegevens in een tabel sorteren op basis van de 
betreffende kolom.  
Klik eenmaal op de kolomhoofding om de gegevens in oplopende volgorde te sorteren. 

Elke volgende klik zal de gegevens beurtelings in dalende en oplopende volgorde sorteren. 

VB Sorteren van gegevens 

 De onderstaande afbeelding geeft het scherm ‘Wie - Alle gebruikers’ weer. De gegevens zijn 
standaard oplopend gesorteerd per gsm-nummer. 
 

 
 

 Klik op de kolomhoofding van de kolom waarop u wenst te sorteren.  
 

 
 
 De gegevens worden gesorteerd op basis van de kolom ‘Totaal’ in oplopende volgorde. Een 

neerwaarts gerichte pijl naast de kolomhoofding geeft aan dat de gegevens in oplopende volgorde 
zijn gesorteerd. 
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 Klik nogmaals op de kolomhoofding ‘Totaal’. Met deze tweede muisklik worden de gegevens 
gesorteerd op basis van de kolom ‘Totaal’ in aflopende volgorde. De pijl in de kolom ‘Totaal’ is nu naar 
boven gericht. 
 

 

 Er kan steeds maar op één kolom tegelijk gesorteerd worden. 
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4. Inhoud van de ProxiManage-site 
 

4. 1. Weergavefilterbalk - Periode 
De weergavefilterbalk voor de periode bevindt zich bovenaan in het venster van de browser. Hij verschijnt  
in de actiebalk onder de titel van de actieve rubriek. Deze balk is in alle rubrieken van de module 
aanwezig, behalve in de schermen ‘Offlinerapporten’ en ‘Mijn ProxiManage’. 

 
 
In deze keuzelijst kunt u de facturatieperiode (bill cycle) kiezen waarvan u de gegevens wenst weer te 
geven. Na het wijzigen van de periode via deze balk worden de gegevens uit alle tabellen onmiddellijk 
aangepast. 

4. 2. Wie 
De rubriek ‘Wie’ vormt een eerste benadering van de facturatiegegevens en is onderverdeeld in de 
volgende subrubrieken. 

 

De verschillende onderdelen van de Wie-rubriek: 
 

Subrubrieken Omschrijving 

Alle gebruikers Betreft alle gsm-nummers van uw organisatie die 
deel uitmaken van uw contract m.b.t. Proximus 
Fleet Management. 

Groepen gebruikers Bevat de groepen met gsm-nummers aangemaakt 
in de module ‘Administation’. 

Alle klantenrekeningen Bevat alle klantenrekeningen van uw organisatie 
die deel uitmaken van uw contract m.b.t. Proximus 
Fleet Management. 

Groepen klantenrekeningen Bevat de groepen met klantenrekeningen 



 

Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel, BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1 
 Pagina 23 van 23 

Subrubrieken Omschrijving 

aangemaakt in de module ‘Administation’. 

 

 

 Niet alle gebruikers zien deze vier subrubrieken, noch alle gsm-nummers of klantenrekeningen. Dit 
is afhankelijk van het toegangsniveau van de gebruiker en zijn rechten, die ingesteld zijn in Fleet 
Administration. 

4. 2 .1. Alle gebruikers 
De subrubriek ‘Alle gebruikers’ is zichtbaar voor alle gebruikers en geeft een overzicht van alle gsm-
nummers van uw organisatie. 
Indien u vervolgens klikt op één gsm-nummer (drill-down), krijgt u de details van dat gsm-nummer te 
zien. 

4. 2. 1. 1. Overzicht van alle gebruikers 

Wanneer u de subrubriek ‘Alle gebruikers’ aanklikt in de ProxiManage-navigatiebalk, verschijnt op het 
scherm een tabel die u informatie geeft over het gsm-gebruik van alle gebruikers in uw organisatie. 

 

 

In de tabel zijn de volgende standaardvelden en optionele velden ter beschikking: 

Standaardvelden in de subrubriek ‘Alle gebruikers’ 
 

Veld Omschrijving 

Gsm-nummer Gsm-nummer 

Klantenrekening Nummer van de klantenrekening 
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Veld Omschrijving 

Activaties  Totaal van de activatiekosten 

(bv. indienststelling van ProxiDuo-service) 

Abonnementen  Totaal van de abonnementskosten 

(bv. ProxiComfort, Mobile Company) 

OCC (Andere kosten en tegoeden) Totaal van de andere kosten en tegoeden 

(bv. ProxiReplace-franchise) 

Commerciële kredieten Kredieten waarvan het niet gebruikte bedrag 
wordt overgedragen naar de volgende maand 

Kortingen Totaal van de kortingen toegekend aan dit 
nummer (bv.  in het kader van een promotie) 

Gesprekken  Totaal van de oproepkosten voor het betreffende 
gsm-nummer 

SMS  Totaal van de sms-kosten voor het betreffende 
gsm-nummer 

 

Data Totaal van de kosten voor het gebruik van GPRS 

 

Multimedia Totaal van de kosten voor het gebruik van 
Multimedia (eenvoudige toegang tot een reeks 
informatiebronnen zoals financieel of algemeen 
nieuws, sportberichten, enz.) 

MMS Totaal van de kosten voor het gebruik van mms  

Totaal Totaal bedrag van alle kosten voor het gsm-
nummer 

Optionele velden in de subrubriek ‘Alle gebruikers’ 
 

Veld Omschrijving 

Groep naam Gepersonaliseerde naam van de groep waartoe de 
gebruiker behoort (groep aangemaakt in de module 
‘Administratie’) 

Naam sub-groep Gepersonaliseerde naam van de subgroep waartoe de 
gebruiker behoort (subgroep aangemaakt in de 
module ‘Administratie’) 

Naam gsm-nummer Gepersonaliseerde naam toegekend aan dit gsm-
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Veld Omschrijving 

nummer in de module ‘Administation’ 

Gebr. ref1 Eerste gepersonaliseerde referentie die u aan dit gsm-
nummer toegekend hebt in de module ‘Administation’ 

Gebr. ref2 Tweede gepersonaliseerde referentie die u aan dit 
gsm-nummer toegekend hebt in de module 
‘Administation’ 

Naam klant Naam van de klantenrekening 

Account referentie 1 Eerste gepersonaliseerde referentie die u aan deze 
klantenrekening toegekend hebt in de module 
‘Administation’ 

Account referentie 2 Tweede gepersonaliseerde referentie die u aan deze 
klantenrekening toegekend hebt in de module 
‘Administation’ 

Tariefplan Het toegepaste tarief voor de betreffende gebruiker 
(Corporate, Mobile Company, ProxiPro, ...) 

Nationale gesprekken Totaal van de nationale gesprekken 

Internationale gesprekken Totaal van de internationale gesprekken (vanuit België 
naar het buitenland) 

Binnenkomende gesprekken in 
buitenland 

Totaal van de inkomende roaming gesprekken 

Uitgaande gesprekken in buitenland Totaal van de uitgaande roaming gesprekken 

Bijkomende diensten Totaal van de bijkomende diensten 

SMS nationaal Totaal van de nationale sms-berichten 

SMS internationaal Totaal van de internationale sms-berichten (gestuurd 
vanuit België) 

SMS in buitenland Totaal van de roaming sms-berichten 

SMS info-Proximus Totaal van de sms-berichten naar een Proximus-
informatiedienst, bv. Financieel Nieuws 

SMS info-Extern Totaal van de sms-berichten naar een Externe Dienst, 
bv. CNN-Financial News 

Data nationaal Totaal van het nationaal gebruik van GPRS 

Data in buitenland Totaal van het internationaal gebruik van GPRS 

Data Volume Totaal van de kosten voor het gebruik van nationale 
en internationale dataservices per volume-eenheid 
(KB) 
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Veld Omschrijving 

Data Time Totaal van de kosten voor het gebruik van nationale 
en internationale dataservices per tijdseenheid 
(minuut) 

 

 De velden ‘Naam gsm-nummer’, ‘Gebr. ref1’ en ‘Gebr. Ref2’ zullen alleen maar ingevuld zijn als deze 
gegevens ook werden ingevuld in de Administration-module. Ook de velden ‘Naam groep’ en ‘Naam 
sub-groep’ corresponderen met gegevens van de Administration-module. 

 

Optionele velden ProxiHandset: 

ProxiManage-gebruikers kunnen een aantal ProxiHandset-gegevens toevoegen aan de ProxiManage-
gegevenstabellen en -rapporten. Het betreft de volgende gegevens: 

Optionele velden ProxiHandset-gegevens 
 

Veld  Omschrijving 

IMEI-nummer Uniek identificatenummer gelinkt aan het gsm-nummer 

Simkaartnummer Nummer van de simkaart gelinkt aan het gsm-nummer 

Gsm (merk) Merk van het gsm-toestel, bv. Nokia 

Model Model van het gsm-toestel, bv. 3210 

 

Deze ProxiHandset-gegevens kunnen echter enkel toegevoegd worden door gebruikers die ook toegang 
hebben tot de module ‘ProxiHandset’. Hebben zij geen toegang tot ProxiHandset, dan worden de vier 
hierboven vermelde velden, weergegeven zonder inhoud. 

 ProxiHandset-gegevens worden om de drie dagen bijgewerkt, ProxiManage-gegevens maandelijks. 
Dit betekent dat er verschillen kunnen bestaan tussen ProxiManage en ProxiHandset. 
Als er bv. een gsm-nummer gedeactiveerd wordt in de loop van de facuratieperiode, dan zullen er in 
ProxiHandset geen gegevens aanwezig zijn voor dat specifieke nummer. Als u bijgevolg 
ProxiHandset-gegevens toevoegt aan ProxiManage, dan zullen de betreffende velden leeg zijn. 

 Historische gegevens worden zes maanden bijgehouden door ProxiHandset. Gaat u verder terug in 
het verleden, dan is de inhoud van de ProxiHandset-velden in ProxiManage leeg.  
ProxiManage-gegevens worden 15 maanden bijgehouden in Proximus Fleet Management en 6 
maanden in Proximus Fleet Management Easy. 
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Rijen van totalen en gemiddelden 
Er zijn twee soorten totalen beschikbaar. Deze totalen bevinden zich onderaan de tabel in twee paarse 
rijen: 

 

- het eerste totaal geeft per kolom de som weer van alle op het scherm getoonde rijen (in dit geval 20 
rijen van de 80 die in totaal beschikbaar zijn); 

- het tweede totaal geeft per kolom de som weer van de gegevens van alle beschikbare rijen (in dit 
geval het totaal van de 80 rijen). 
 

De gemiddelden van de gegevens die voor alle gsm-nummers beschikbaar zijn, worden weergegeven in 
de derde rij (het gemiddelde van 80 rijen werd berekend). 

 

 

 

 

4. 2. 1. 2. Oproepen van de details van één gsm-nummer 

In het overzicht van alle gsm-nummers, kunt u eveneens per gsm-nummer een detailfactuur opvragen 
door middel van de drill-downprocedure. 
U dient hiervoor enkel op het gewenste gsm-nummer te klikken, waardoor de detailfactuur van het 
geselecteerde nummer op het scherm verschijnt. 

 

 

 

 



 

Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel, BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1 
 Pagina 28 van 28 

Deze detailfactuur bevat de volgende tabbladen: 
 

- Gesprekken 
- SMS 
- Abonnementen 
- Activaties 
- OCC (Andere kosten en tegoeden) 
- Commerciële kredieten 
- Kortingen 
- Overzicht minuten 
- ProxiTime 
- Data Volume 
- Data Time 
- Multimedia 
- MMS 

Het tabblad ‘Gesprekken’  

Dit tabblad bevat de detailgegevens van de gesprekken die vanaf het geselecteerde gsm-nummer 
gevoerd werden. 
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Standaardvelden in het tabblad ‘Gesprekken’ 
 

Veld Omschrijving 

Datum Datum van het gesprek (dag, maand, jaar) 

Uur Uur van het gesprek (uren, minuten, seconden) 

Duur Duur van het gesprek (uren, minuten, seconden) 

Bestemming Opgeroepen nummer 

Zone/Land/Operator Operator van de bestemmeling in geval van een nationale 
oproep. 

Operator van wie de oproep uitgaat of ontvangen wordt in geval 
van een inkomende of uitgaande oproep in het buitenland. 

Land waarin de bestemmeling zich bevindt in geval van een 
internationale oproep. 

Tarief Tarief dat op deze oproep van toepassing is (normaal of 
verlaagd) 

Type Omschrijving van de oproep, bv. nationale gesprekken 

Bedrag Kosten voor de oproep 

Gebelde land Dit veld wordt enkel ingevuld als er een oproep werd gedaan in 
het buitenland (roaming). 

Optionele velden in het tabblad ‘Gesprekken’ 
 

Veld Omschrijving 

Bijkomende diensten Bijkomende gegevens over het type gesprek,  
(bv. datatransmissie, fax, …) of het gebruikte tarief 

Indicatief tarief Tarief dat wordt toegepast indien er geen gebruik wordt 
gemaakt van een vooraf betaald belkrediet tegen verminderd 
tarief 

Korting indicator Geeft aan of er een korting wordt gegeven op deze oproep 

Gebeld land Land waar er naar gebeld werd (enkel voor oproepen in het 
buitenland) 

Klantenrekening De klantenrekening van de klant voor het gekozen gsm- 
nummer 
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Het tabblad ‘SMS’ 
Dit tabblad bevat de gedetailleerde kosten voor de sms-diensten (Short Message Service).  

 

Standaardvelden in het tabblad ‘SMS’ 
 

Veld Omschrijving 

Datum Datum waarop het sms-bericht verstuurd werd 

Uur Tijdstip waarop het sms-bericht verstuurd werd 

Bestemming Gecontacteerde nummer 

Gebruik Omschrijving van het type sms-bericht.  

Bv. nationaal sms-bericht 

Tarief Tarief dat op dit sms-bericht van toepassing is 

Bv. sms naar Proximus-gebruiker 

Zone/ Land/ Operator Zone waarin de bestemmeling zich bevindt in het geval dat de 
sms vanuit het buitenland werd verzonden 
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Veld Omschrijving 

Bedrag Kosten voor dit sms-bericht 

 

Optionele velden in het tabblad ‘SMS’ 
 

Veld Omschrijving 

Korting indicator Geeft aan of er een korting wordt gegeven op deze SMS 

Klantenrekening De klantenrekening van de klant voor het gekozen gsm- 
nummer 

 

Het tabblad ‘Abonnementen’ 

Dit tabblad geeft een gedetailleerd overzicht van de abonnementskosten.  

  

Standaardvelden in het tabblad ‘Abonnementen’ 
 

Veld Omschrijving 

Beschrijving Omschrijving van het abonnementtype 

Bv. ProxiComfort of ProxiWorld+ 

Vanaf datum De aanvangsdatum van de abonnementsperiode  
(dag, maand, jaar) 

Tot datum De einddatum van de abonnementsperiode  

(dag, maand, jaar) 

Abonnement Kosten van het abonnement 

 

Optionele velden in het tabblad ‘Abonnementen’ 
Veld Omschrijving 

Korting indicator Geeft aan of er een korting wordt gegeven op dit abonnement 

Klantenrekening De klantenrekening van de klant voor het gekozen gsm- 
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Veld Omschrijving 

nummer 

 

Het tabblad ‘Activaties’ 

Dit tabblad bevat de gedetailleerde activeringskosten.  

 

Standaardvelden in het tabblad ‘Activaties’ 
 

Veld Omschrijving 

Beschrijving Omschrijving van het type activatie, bv. ProxiDuo-dienst 

Begindatum Datum van de activatie 

Activaties Kosten van de activatie 

Klantenrekening De klantenrekening van de klant voor het gekozen gsm- 
nummer 

Optionele velden in het tabblad ‘Activaties’ 
Veld Omschrijving 

Korting indicator Geeft aan of er een korting wordt gegeven op deze activitiekost 

Klantenrekening De klantenrekening van de klant voor het gekozen gsm- 
nummer 
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Het tabblad ‘OCC’ 

Dit tabblad bevat de detailgegevens van de andere kosten en tegoeden. De totalen kunnen zowel 
negatief als positief zijn. Er zijn twee standaardvelden beschikbaar. 

 

Standaardvelden in het tabblad ‘OCC’ 
 

Veld Omschrijving 

Beschrijving Omschrijving van het type van de kosten of het tegoed 
Bv. ProxiReplace-franchise 

Occ  Bedrag van andere kosten en tegoeden 

 

Optionele velden in het tabblad ‘OCC’ 
Veld Omschrijving 

Korting indicator Geeft aan of er een korting wordt gegeven op deze OCC 

Klantenrekening De klantenrekening van de klant voor het gekozen gsm- 
nummer 

 

Het tabblad ‘Commerciële kredieten’ 

Dit tabblad geeft een gedetailleerd overzicht van alle toegekende bedragen en commerciële kredieten. 
Het is mogelijk dat het totale bedrag van kredieten niet volledig gebruikt kan worden binnen één 
facturatieperiode (bv. als het bedrag van de factuur lager is dan het kredietbedrag. In dat geval wordt de 
rest van het krediet overgedragen naar de volgende facturatieperiode.) 
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Standaardvelden in het tabblad ‘Commerciële kredieten’ 
 

Veld Omschrijving 

Beschrijving Beschrijving van het soort krediet 

Overgedragen tegoed 
van de vorige maand 

Overblijvende kredietbedrag van de vorige facturatieperiode 

Tegoed van de lopende 
maand 

Kredietbedrag voor de huidige facturatieperiode 

Gebruikt tegoed Gebruikt kredietbedrag in huidige facturatieperiode, in dit geval 
afgetrokken van de factuur 

Over te dragen tegoed Kredietbedrag over te dragen naar de volgende maand 

Klantenrekening Klantenrekening gelinkt aan het klantennummer 

 

Het tabblad ‘Kortingen’ 
 

In dit tabblad krijgt u een overzicht van de toegekende kortingen op niveau van het oproepnummer. De 
korting kan bv. het resultaat zijn van een bepaalde promotie (bv. korting van 50% op het abonnement). 

 

 

 

Standaardvelden in het tabblad ‘Kortingen’ 
 

Veld Omschrijving 

Kortingscode Code van de korting. Deze code is uniek voor één type korting, in 
tegenstelling met de beschrijving van de korting die in meerdere 
talen kan voorkomen) 

Beschrijving Beschrijving van het type korting (bv. ‘Korting abonnement’ of 
‘ korting gebruik’ 

Basisbedrag Bedrag waarop de korting gebaseerd is. 
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Veld Omschrijving 

Korting Bedrag van de korting (Bv. 10 EUR als er een korting van 50% is 
op de abonnementen en deze nummer een abonnement heeft 
van 20EUR) 

Klantenrekening Klantenrekening gelinkt aan het klantennummer 

 

Het tabblad ‘Overzicht minuten’ 

Aan uw tariefplan kunt u ook tariefopties toevoegen. Maandelijks kunt u een vast, verminderd tarief 
betalen in ruil voor een aantal minuten belkrediet. Het tabblad ‘Overzicht minuten’ geeft de 
detailgegevens voor de gekozen tariefoptie.  

 

 
 

Standaardvelden in het tabblad ‘Overzicht minuten’ 
 

Veld Omschrijving 

Type (inclusief BTW) Omschrijving van de gekozen tariefoptie 

Overgedragen 
minuten 

Het belkrediet dat niet is opgebruikt tijdens de vorige maand en 
dat dus naar de huidige facturatieperiode overgedragen wordt 

Minuten in de optie Belkrediet van de huidige facturatieperiode, zoals bepaald in het 
tariefplan 

Opgebruikte minuten Totaal belkrediet dat tijdens de huidige facturatieperiode 
opgebruikt werd. Dit belkrediet omvat het belkrediet van de 
vorige maand en van de lopende maand. 

Over te dragen 
minuten 

Belkrediet dat naar de volgende facturatieperiode moet 
overgedragen worden. Het aantal minuten stemt overeen met 
het belkrediet van de lopende maand, min het belkrediet dat 
reeds opgebruikt werd, met uitzondering van het overgedragen 
belkrediet van de vorige maand. 

 

Het tabblad ‘ProxiTime’ 
ProxiTime is een tariefplan zonder abonnementskosten. Maandelijks betaalt de gebruiker een vast bedrag 
dat aan 3,37 EUR per minuut wordt opgebruikt.  
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Wat de gebruiker niet opgebeld heeft, draagt ProxiTime over naar de eerstvolgende maand.  

 

Dit tabblad geeft hiervan een overzicht. 

 

 

Standaardvelden in het tabblad ‘ProxiTime’ 
 

Veld Omschrijving 

Type (inclusief BTW) Omschrijving van het tariefplan van een 
oproepnummer (bij ProxiTime 15 EUR) 

Overdracht vorige maand Het belkrediet dat niet is opgebruikt tijdens de 
vorige maand en dat dus wordt overgedragen naar 
de huidige facturatieperiode 

Bedrag in optie Belkrediet van de huidige facturatieperiode, zoals 
bepaald in het tariefplan 

Gebruikt bedrag Totaal beldkrediet dat tijdens de huidige 
facturatieperiode werd opgebruikt. Dit belkrediet 
omvat het belkrediet van de vorige maand en de 
lopende maand. 

Overdracht naar volgende maand Belkrediet dat naar de volgende maand moet 
worden overgedragen. Dit bedrag stemt overeen 
met het belkrediet van de lopende maand, min het 
belkrediet dat reeds werd opgebruikt, met 
uitzondering van het overgedragen belkrediet van 
vorige maand 

 

Het tabblad ‘Data Volume’  
Dankzij GPRS kunt u vanaf nu altijd en overal de bedrijfsdatabases raadplegen en updaten, bestanden 
doorsturen, u verbinden met het web, uw e-mails, agenda en adresboek raadplegen.  

 

Via GPRS kunt u eveneens toegang krijgen tot het WAP-portaal van Proximus Interactive. 

Het tabblad Data Volume toont de details van alle gefactureerde dataconnecties per volume-eenheid.  
De dataconnecties gefactureerd per tijdseenheid vindt u in het tabblad ‘Data Time’. 
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Standaardvelden in het tabblad ‘Data Volume’ 
 

Veld Omschrijving 

Datum Datum van de datatransmissie 

Uur Tijdstip van de datatransmissie 

Totaal volume (Kb) Volume de doorgestuurde informatie 

Service Type van gebruikte service (mobile internet, mobile intranet,…) 

Zone/Land/Operator Zone/land/Operator waar de datatransmissie plaats vond 

Type Type van datatransmissie (nationaal of roaming) 

Bedrag Kosten voor de datatransmissie 

Optionele velden in het tabblad ‘Data Volume’ 
 

Veld Omschrijving 

Tarief Het toegepaste tarief voor de betreffende gebruiker (piekuren 
en daluren) 

Bijkomende diensten Totaal van alle bijkomende diensten 

Korting indicator Geeft aan of er een korting wordt gegeven op deze oproep 

Klantenrekening De klantenrekening van de klant voor het gekozen gsm- 
nummer 
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Het tabblad ‘Data Time 

Het tabblad Data Time toont de details van alle gefactureerde dataconnecties per tijdseenheid.  

 

 

 

Standaardvelden in het tabblad ‘Data Time’ 
 

Veld Omschrijving 

Datum Datum van de datatransmissie 

Uur Tijdstip van de datatransmissie 

Duur Totale tijdsduur van de GPRS-connectie 

Service Type van gebruikte service (mobile internet, mobile intranet,…) 

Zone/Land/Operator Zone/land/Operator waar de datatransmissie plaats vond 

Type Type van datatransmissie (nationaal of roaming) 

Bedrag Kosten voor de datatransmissie 
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Optionele velden in het tabblad ‘Data Time’ 
 

Veld Omschrijving 

Tarief Het toegepaste tarief voor de betreffende gebruiker (piekuren 
en daluren) 

Bijkomende diensten Totaal van alle bijkomende diensten 

Korting indicator Geeft aan of er een korting wordt gegeven op deze 
datatransmissie 

Klantenrekening De klantenrekening van de klant voor het gekozen gsm- 
nummer 

 

 

Het tabblad ‘Multimedia’ 

Dit tabblad geeft een overzicht van de kosten voor het gebruik van de ‘Vodafone Live !’ portaal. 
 

 

Standaardvelden in het tabblad ‘Multimedia’ 
Veld Omschrijving 

Datum Datum waarop de Multimedia dienst gebruikt werd 

Uur Tijdstip waarop de Multimedia dienst gebruikt werd 

Service De gebruikte multimedia service, bijvoorbeeld 
‘portaal Vodafone live !’ 

Bedrag Kosten voor het gebruik van Multimedia dienst 

 

 
 

 

Optionele velden in het tabblad ‘Multimedia’ 
Veld Omschrijving 
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Veld Omschrijving 

Bestemming  

Tarief Het toegepaste tarief voor de betreffende gebruiker (piekuren 
en daluren) 

Bijkomende diensten Totaal van alle bijkomende diensten 

Korting indicator Geeft aan of er een korting wordt gegeven op deze mutimedia 
sessie 

Klantenrekening De klantenrekening van de klant voor het gekozen gsm- 
nummer 

 

Het tabblad ‘MMS’ 
Dankzij MMS kunt u berichten doorsturen die geluids-en beeldfragmenten bevatten. 

 

Dit tabblad geeft een overzicht van details voor het gebruik van MMS 
 

 

 

Standaardvelden in het tabblad ‘MMS’ 
Veld Omschrijving 

Datum Datum waarop de MMS-dienst gebruikt werd 

Uur Tijdstip waarop de MMS-dienst gebruikt werd 

Beschrijving Beschrijving van het type MMS (nationaal, 
internationaal,roaming) 

Bestemming Bestemming van de MMS-dienst 

Bedrag Kosten voor de MMS-dienst 
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Optionele velden in het tabblad ‘MMS 
Veld Omschrijving 

Tarief Het toegepaste tarief voor de betreffende gebruiker (piekuren 
en daluren) 

Korting indicator Geeft aan of er een korting wordt gegeven op deze mutimedia 
sessie 

Klantenrekening De klantenrekening van de klant voor het gekozen gsm- 
nummer 

 

4. 2. 1. 3. Opzoeken van details voor een ‘Leased Line’ nummer (VPN)  

 

Virtual ProxiNet (= VPN) verbindt de interne telefooncentrale (PABX) met het Proximus-netwerk. De 
verbinding loopt via een Leased Line (= huurlijn) en biedt een optimale kostencontrole voor oproepen 
tussen de mobiele oproepnummers die tot het Virtual ProxiNet behoren enerzijds en tot de interne 
telefooncentrale van de onderneming anderzijds .  

 

Wanneer u een gsm-nummer onder de rubriek WIE / Alle gebruikers aanklikt dat begint met 
0477/12xxxx (gsm-nummer gebruikt voor het factureren van alle VPN nummers)zal er een intermediair 
scherm verschijnen met een lijst van alle extensies die achter het dummy gsm-nummer zitten. Indien de 
extensie niet gedefinieerd werd, zullen alle oproepen gegroepeerd worden onder de extensie 
0000000000. 
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Indien één van de extensies wordt aangeklikt, zal er een subrubriek verschijnen met de gegevens over de 
gesprekken enerzijds en SMS anderzijds.  
 

Het tabblad Gesprekken  
 

 

 

Het tabblad SMS 

 

 

Deze functionaliteit is ook beschikbaar onder de volgende rubrieken: 

- Wie / alle rapporten 
- Wat / rapporten 'Gesprekken' en 'SMS' 
- Adhoc rapporten / Top gebruikers, Top gesprekken, Limiet, Business hours en Mijn groep 

4. 2 .2. Groepen gebruikers 

4. 2. 2. 1. Overzicht van de groepen gebruikers 

In de subrubriek ‘Groepen gebruikers’ krijgt u een overzicht van de groepen gebruikers (aangemaakt in de 
module Administration). Indien u klikt op een groep gebruikers (drill-down), krijgt u een overzicht van de 



 

Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel, BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1 
 Pagina 43 van 43 

gsm-nummers die tot deze groep behoren. Door een eenvoudige klik op één van de gsm-nummers kunt 
u de details per gsm-nummer opvragen. 

 

Wanneer u op de subrubriek ‘Groepen gebruikers’ klikt, komt u in onderstaand scherm terecht. 

 

 
 

Bevat de groep eveneens subgroepen, dan krijgt u na het klikken op de groep eerst een overzicht van de 
subgroepen. Na het klikken op een subgroep, wordt een overzicht weergegeven van de gsm-nummers 
die tot deze subgroep behoren. 

 

 

 

Dit scherm toont de groepen van gsm-nummers die gedefinieerd werden in de module Administration. 
Deze groepen hebben de naam die u zelf gekozen hebt; bv. Marketing, Customer Service,…  

Het scherm bevat de volgende standaardvelden en optionele velden. 
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Standaardvelden in de subrubriek ‘Groepen gebruikers’ 
 

Veld Omschrijving 

Naam Naam van de groep 

Activaties  Totaal van de activatiekosten voor de groep 

(bv. Indienststelling van ProxiDuo-service) 

Abonnementen  Totaal van de abonnementskosten voor de groep 

(bv. ProxiComfort, ProxiWeekend) 

OCC (Andere kosten en 
tegoeden) 

Totaal van de andere kosten en tegoeden voor de groep 

(bv. Eindejaarspromotie, ProxiReplace-franchise) 

Commerciële kredieten Kredieten waarvan het niet gebruikte bedrag wordt 
overgedragen naar volgende maand.  

Kortingen Totaal van alle kortingen op groepsniveau 

Gesprekken  Totaal bedrag van de oproepkosten voor de groep 

SMS  Totaal van de SMS-kosten voor de groep 

Data Totaal van de kosten voor het gebruik van GPRS 

(voor datatransmissie van services die een hoge 
snelheid vereisen ; de gebruiker sluit zich direct aan op 
het netwerk van het bedrijf of op het Internet) 

Multimedia 

 

Totaal van de kosten voor het gebruik van Multimedia 

(eenvoudige toegang tot een reeks informatiebronnen 
zoals financieel of algemeen nieuws, sportberichten, 
enz.) 

MMS Totaal van de kosten voor het gebruik van MMS 
(berichten die eveneens geluids- en beeldfragmenten 
kunnen bevatten) 

Totaal Totaal van alle kosten voor de groep 

 

Optionele velden in de subrubriek ‘Groepen gebruikers’ 
 

Veld Omschrijving 

Nationale gesprekken Totaal van de nationale gesprekken 

Internationale gesprekken Totaal van de internationale gesprekken 

Binnenkomende gesprekken in Totaal van de inkomende roaming gesprekken 
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Veld Omschrijving 

buitenland 

Uitgaande gesprekken in 
buitenland 

Totaal van de uitgaande roaming gesprekken 

Bijkomende diensten Totaal van de bijkomende diensten 

SMS nationaal Totaal van de nationale SMS-berichten 

SMS internationaal Totaal van de internationale SMS-berichten 

SMS in buitenland Totaal van de roaming SMS-berichten 

SMS info-Proximus Totaal van de SMS berichten naar een Proximus 
informatiedienst, bv. Financieel Nieuws 

SMS info-Extern Totaal van de SMS berichten naar een Externe Dienst, 
bv. CNN-Financial News 

Data nationaal Totaal van het nationaal gebruik van GPRS 

Data in buitenland Totaal van het internationaal gebruik van GPRS 
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4. 2. 2. 2. Oproepen van de gsm-nummers van een groep gebruikers 

Vanuit het overzichtsscherm kunt u een gegevenstabel oproepen voor alle gsm-nummers uit een groep. 
Klik op de naam van een groep om de gegevenstabel te openen. U krijgt dan een overzicht van de 
gegevens per gsm-nummer uit de geselecteerde groep. 

4. 2. 2. 3. Oproepen van de details van een gsm-nummer 

In het overzicht van de gsm-nummers kunt u de details opvragen van één bepaald gsm-nummer. 

U moet hiervoor klikken op het gewenste gsm-nummer.  

Voor meer informatie over de inhoud en het gebruik van de details zie het onderdeel Oproepen van de 
details van één gsm-nummer op pagina 27. 

4. 2 .3. Alle klantenrekeningen 
Door op de subrubriek ‘Alle klantenrekeningen’ te klikken in de ProxiManage navigatiebalk activeert u een 
scherm, waarin u het volgende kan opvragen: 
 

- een overzicht van de klantenrekeningen 
- een overzicht (gsm-nummers, Abonnementen, OCC, Overzicht minuten, Volume based pricing - 

overzicht) van één klantenrekening 
- de details van één gsm-nummer uit de geselecteerde klantenrekening 

4. 2. 3. 1. Overzicht van alle klantenrekeningen 

Deze tabel geeft een overzicht van alle klantenrekeningen van uw organisatie. Deze rubriek bevat de drie 
tabs ‘Facturen’, ‘Creditnota’s’ en ‘Debetnota’s’.  

Het tabblad ‘Facturen’ 
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Standaardvelden van de tab ‘Facturen’ 
 

Veld Omschrijving 

Klantenrekening Nummer van de klantenrekening 

Naam klant Naam van de klant 

Factuurnaam Naam van de klant zoals weergegeven op de factuur 

Totaal excl. BTW Totaal van de factuur, zonder BTW, voor deze 
klantenrekening 

BTW Belasting op de Toegevoegde Waarde 

Totaal incl. BTW Totaal van de factuur, BTW inbegrepen, voor deze 
klantenrekening 

 

Optionele velden van de tab ‘Facturen’ 
 

Veld Omschrijving 

Groep naam Naam van de groep waartoe de klantenrekening 
behoort 

Naam subgroep Naam van de subgroep waartoe de klantenrekening 
behoort 

Account referentie 1 Eerste gepersonaliseerde referentie die toegekend werd 
aan deze klantenrekening toegekend in de 
Administration-module 

Account referentie 2 Tweede gepersonaliseerde referentie die toegekend 
werd aan deze klantenrekening toegekend in de 
Administration-module 

Factuurnummer Nummer van de factuur op papier 

Factuurdatum Datum van de factuur op papier 

Abonnementen Kosten van het abonnement op klantenrekeningniveau 

OCC Andere kosten en tegoeden op klantenrekeningniveau 

Commerciële kredieten Kredieten waarvan het niet gebruikte bedrag wordt 
overgedragen naar volgende maand.  

Kortingen Kortingen toegekend aan de account (enkel de 
kortingen op het niveau van de account, niet diegene 
toegekend op niveau van het gsm-nummer 
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Het tabblad ‘Creditnota’s’ 
De Creditnota’s zijn bestemd om vroegere facturen te corrigeren. Gezien er niet bij elke 
factureringscyclus correcties zijn, is het mogelijk dat deze gegevens leeg zijn.  

 

 

Standaardvelden van de tab ‘Creditnota’s’ 
 

Veld Omschrijving 

Klantenrekening Nummer van de klantenrekening 

Naam klant Naam van de klant 

Factuurnaam Naam van de klant zoals weergegeven op de factuur 

Totaal excl.BTW Totaal van de factuur, zonder BTW, voor deze 
klantenrekening 

BTW Belasting op de Toegevoegde Waarde 

Totaal incl.BTW Totaal van de factuur, BTW inbegrepen, voor deze 
klantenrekening 

 

Optionele velden van de tab ‘Creditnota’s’ 
 

Veld Omschrijving 

Groep naam Naam van de groep waartoe de klantenrekening 
behoort 

Naam subgroep Naam van de subgroep waartoe de klantenrekening 
behoort 

Account referentie 1 Eerste gepersonaliseerde referentie die toegekend werd 
aan deze klantenrekening toegekend in de 
Administration-module 

Account referentie 2 Tweede gepersonaliseerde referentie die toegekend 
werd aan deze klantenrekening toegekend in de 
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Veld Omschrijving 

Administration-module 

Creditnota nummer Nummer van de kredietnota 

Credit datum Datum dat van toepassing is voor het credit 

Commerciële kredieten Kredieten waarvan het niet gebruikte bedrag wordt 
overgedragen naar volgende maand.  

 

Het tabblad ‘Debetnota’s’ 
De Debetnota’s zijn bestemd om vroegere facturen te corrigeren. Gezien er niet bij elke 
factureringscyclus correcties zijn, is het mogelijk dat deze gegevens leeg zijn.  

 

 

 

Standaardvelden van de tab ‘Debetnota’s’ 
 

Veld Omschrijving 

Klantenrekening Nummer van de klantenrekening 

Naam klant Naam van de klant 

Factuurnaam Naam van de klant zoals weergegeven op de factuur 

Totaal excl.BTW Totaal van de factuur, zonder BTW, voor deze 
klantenrekening 

BTW Belasting op de Toegevoegde Waarde 

Totaal incl.BTW Totaal van de factuur, BTW inbegrepen, voor deze 
klantenrekening 
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Optionele velden van de tab ‘Debetnota’s’ 
 

Veld Omschrijving 

Groep naam Naam van de groep waartoe de klantenrekening 
behoort 

Naam subgroep Naam van de subgroep waartoe de klantenrekening 
behoort 

Account referentie 1 Eerste gepersonaliseerde referentie die toegekend werd 
aan deze klantenrekening toegekend in de 
Administration-module 

Account referentie 2 Tweede gepersonaliseerde referentie die toegekend 
werd aan deze klantenrekening toegekend in de 
Administration-module 

Debetnota nummer Nummer van de debetnota 

Debet datum Datum van de debetnota 

 

4. 2. 3. 2. Oproepen van de detailgegevens van één klantenrekening 

Vanuit het overzicht van de klantenrekeningen kunt u de detailgegevens van één klantenrekening 
oproepen door op de gewenste klantenrekening te klikken. Het volgende overzicht verschijnt. 
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Dit scherm bestaat uit negen tabbladen: 

- gsm-nummer 
- Abonnementen 
- OCC 
- Commerciële kredieten 
- Kortingen 
- Creditnota’s 
- Debetnota’s 
- Overzicht minuten 
- Volume based pricing – overzicht 

Het tabblad ‘gsm-nummers’ 

Deze tab geeft een overzicht van de gsm-nummers voor de geselecteerde klantenrekening. 

 

Dit tabblad bevat dezelfde velden als de tabel Overzicht van alle gebruikers. Beide schermen zijn 
analoog. 

 

Vanuit dit overzicht kunt u het detail van alle kosten oproepen per gsm-nummer. 

 

Klik op een gsm-nummer om een drill-down te activeren. De detailgegevens van het aangeklikte gsm-
nummer verschijnen op het scherm. 

 

Voor meer informatie over de inhoud en het gebruik van deze details, zie het onderdeel ‘Oproepen van de 
details van één gsm-nummer‘. 

Het tabblad ‘Abonnementen’  

Dit tabblad geeft een gedetailleerd overzicht van de abonnementskosten.  
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Standaardvelden in het tabblad ‘Abonnementen’ 
 

Veld Omschrijving 

Type Omschrijving van het abonnementtype 

Bv. ProxiFun of ProxiPro. 

Aantal minuten in groep Aantal voorafbetaalde minuten in groep 

Vanaf datum Aanvangsdatum van de abonnementperiode. 

Tot datum Einddatum van de abonnementperiode 

Abonnement Kosten van het abonnement 

 

 Merk op dat het veld ‘Aantal minuten in groep’ een specifiek veld is voor het tabblad ‘Abonnementen’ 
bij een klantenrekening en dat dit niet aanwezig is bij het tabblad ‘Abonnementen’ van een gebruiker. 

Het tabblad ‘OCC’ 

Dit tabblad bevat de detailgegevens van de andere kosten en tegoeden op niveau van klantenrekening 

 

 

Standaardvelden in het tabblad ‘OCC’ 
Veld Omschrijving 

Type Omschrijving van het type kosten of tegoed. Bv. 
Aanp. Int. gesprekken 

Datum Datum van de OCC 

Occ Betreffende kosten of tegoed 
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 Het veld ‘Datum’ is een bijkomend veld voor het tabblad ‘OCC’ bij een klantenrekening en is niet 
aanwezig in het tabblad ‘OCC’ van de subrubriek ‘Alle gebruikers’. 

Het tabblad ‘Commerciële kredieten’ 

Dit tabblad bevat kredieten waarvan het niet-gebruikte bedrag wordt overgedragen naar volgende 
maand.  

 

 

 

Standaardvelden in het tabblad ‘Commerciële kredieten’ 
Veld Omschrijving 

Beschrijving Beschrijving van het type krediet 

Datum Datum waarop het tegoed gegeven is 

Overgedragen tegoed van de vorige 
maand 

Resterend tegoed van de vorige facturatieperiode 

Tegoed van de lopende maand Tegoed van huidige facturatieperiode 

Gebruikt tegoed Gebruikt tegoed in huidige facturatieperiode 

Over te dragen tegoed Tegoed over te dragen naar de volgende maand 
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Het tabblad ‘Kortingen’ 

Dit tabblad geeft een overzicht van de toegekende kortingen op niveau van de klantenrekening 

 

 

 

Standaardvelden in het tabblad ‘Kortingen’ 
 

Veld Omschrijving 

Kortingscode Code van de korting. Deze code is uniek voor één type korting, in 
tegenstelling met de beschrijving van de korting die in meerdere 
talen kan voorkomen) 

Beschrijving van de 
kortingen 

Beschrijving van het type korting (bv. ‘Korting abonnement’ of 
’Korting verbruik’) 

Basisbedrag Basisbedrag waarop de korting wordt toegepast (bv. 20 EUR als 
er een korting is van 50% op de abonnementen, en dit nummer 
een abonnement heeft van 20 EUR) 

Korting Bedrag van de korting (bv. 10 EUR als er een korting is van 50% 
op de abonnementen, en dit nummer een abonnement heeft 
van 20 EUR) 
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 Het tabblad ‘Creditnota’s’ 

 

 

 

Standaardvelden in het tabblad ‘Creditnota’s’ 
Veld Omschrijving 

gsm nummer Gsm-nummer 

Factuurnummer Nummer van de factuur op papier 

Beschrijving Beschrijving waarop het credit van toepassing is 

Basisbedrag voor de korting  

Vanaf datum Aanvangsdatum van de creditnota 

Tot datum Einddatum van de creditnota 

Bedrag van het krediet of van de 
korting 

Bedrag van het krediet 

  

 

Het tabblad ‘Debetnota’s’ 

 

 



 

Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel, BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1 
 Pagina 56 van 56 

Standaardvelden in het tabblad ‘Debetnota’s’ 
Veld Omschrijving 

gsm nummer Gsm-nummer 

Factuurnummer Nummer van de factuur op papier 

Beschrijving Beschrijving waarop het debet van toepassing is 

Vanaf datum Aanvangsdatum van de debetnota 

Tot datum Einddatum van de debetnota 

Debet bedrag Bedrag van het debet 

Het tabblad ‘Overzicht minuten’ 

Dit tabblad bevat de detailgegevens van voorafbetaalde minuten.  

 

Standaardvelden in het tabblad ‘Overzicht minuten’ 
 

Veld Omschrijving 

Type Omschrijving van de gekozen tariefoptie 

Overgedragen minuten Het belkrediet dat niet is opgebruikt tijdens de vorige 
maand en dat dus naar de huidige facturatieperiode 
overgedragen wordt 

Minuten in de optie Belkrediet van de huidige facturatieperiode, zoals bepaald 
in het tariefplan 

Opgebruikte minuten Totaal belkrediet dat tijdens de huidige facturatieperiode 
opgebruikt werd. Dit belkrediet omvat het belkrediet van de 
vorige maand en van de lopende maand. 

Over te dragen minuten Belkrediet dat naar de volgende facturatieperiode moet 
overgedragen worden. Het aantal minuten stemt overeen 
met het belkrediet van de lopende maand min het 
belkrediet dat reeds opgebruikt werd, met uitzondering van 
het overgedragen belkrediet van de vorige maand. 
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Dit tabblad is volledig analoog met het tabblad ‘Overzicht minuten’ in de subrubriek ‘Alle gebruikers’. Voor 
meer informatie, zie punt 4. 2. 1. 2.  

Het tabblad ‘Volume-based pricing - overzicht’ 

Dit tabblad bevat de detailgegevens van het corporate pricing plan ‘Volume-based pricing’. Hierbij wordt 
nagegaan hoeveel het geconsolideerde aantal minuten bedraagt van de gebruikers die gebeld hebben. 
Afhankelijk van het aantal minuten wordt aan de gebruikers een bepaald tarief/minuut toegekend. 

 

 

 

Veld Omschrijving 

Type Minuten die onder volume-based pricing passen 

Tarief p/min. De prijs/min. die afhankelijk is van het aantal minuten dat 
de gebruikers van een klantenrekening gebeld hebben 

Aantal minuten in groep Totaal aantal minuten gebeld door de gebruikers van de 
klantenrekening binnen de groep van volume-based 
pricing. 

4. 2 .4. Groepen klantenrekeningen 
Wanneer u de subrubriek ‘Groepen klantenrekeningen’ aanklikt in de ProxiManage-navigatiebalk, 
verschijnt een tabel met gegevens over alle groepen klantenrekeningen die u in de Administration-
module hebt aangemaakt. 
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Standaardvelden en optionele velden in de subrubriek ‘Groepen klantenrekeningen’ 
In de tabel komen dezelfde standaardvelden en optionele velden voor als in de tabel met het overzicht 
van de groepen gebruikers.  

Voor meer informatie hierover zie ‘Overzicht van de groepen gebruikers’ op pagina 20. 

 
Dit scherm bevat de groepen van klantenrekeningen die gedefinieerd werden in de Administration-
module. 
 
Bevat de groep ook subgroepen, dan krijgt u na het klikken op de groep eerst een overzicht van de 
subgroepen. Na het klikken op een subgroep, wordt een overzicht weergegeven van de 
klantenrekeningnummers die tot deze subgroep behoren. 

 

 
 

Klik op de naam van een (sub)groep klantenrekeningen om de klantenrekeningen van die groep op te 
roepen. Deze tabel heeft dezelfde structuur als de tabel met alle klantenrekeningen van uw organisatie.  

Voor meer informatie hierover zie ‘Alle klantenrekeningen’ vanaf pagina 36. 

 
 

Meer informatie over het aanmaken van groepen klantenrekeningen en over het nut hiervan vindt u in de 
gebruikershandleiding van de Administration-module.  
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4. 3. Wat 
De rubriek ‘Wat’ vormt een tweede benadering voor het raadplegen van de facturen. Met een klik op de 
rubriek ‘Wat’ verschijnen acht subrubrieken: 

 

 

De subrubrieken van de rubriek ‘Wat’ 
 

Subrubrieken Omschrijving 

Gesprekken Verschillende soorten gesprekken van uw gebruikers 

SMS Verschillende soorten gebruikte sms-diensten 

Abonnementen Abonnementen die voor de gsm-nummers van uw organisatie 
onderschreven werden 

Activaties Activaties van de gsm-nummers van uw organisatie 

OCC (Andere 
kosten en 
tegoeden) 

Bijkomende kosten of tegoeden toegekend aan de gsm’s van uw 
organisatie, gerangschikt per type 

Commerciële 
kredieten 

Kredieten waarvan het niet-gebruikte bedrag wordt overgedragen naar 
volgende maand 

Kortingen  Toegekende kortingen op niveau van de gebruikers en klantenrekening 

Data Volume Totaal van kosten voor het gebruik van Dataservices gefactureerd per 
volume-eenheid. 

 

Data Time  Totaal van kosten voor het gebruik van dataservices gefactureerd per 
tijdseenheid. 
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Subrubrieken Omschrijving 

 

Multimedia Verschillende soorten gebruikte multimediadiensten 

(eenvoudige toegang tot een reeks informatiebronnen, zoals financieel 
of algemeen nieuws, sportberichten, enz.) 

MMS Verschillende soorten gebruikte mms-diensten (berichten die eveneens 
geluids- en beeldfragmenten kunnen bevatten) 

4. 3 .1. Gesprekken 
Wanneer u op de subrubriek ‘Gesprekken’ klikt, verschijnen de verschillende soorten gesprekken van uw 
gebruikers. 

De gesprekken worden gedefinieerd aan de hand van de combinatie van twee parameters: 

- het gebruik: omschrijft de aard van de oproep; 
- het tarief: betreft de kostengroep van een oproep en wordt bepaald door een tariefschijf. Er zijn twee 

tariefschijven: normaal tarief (piekuren) en verlaagd tarief (daluren). 

 

Standaardvelden in de subrubriek ‘Gesprekken’ 
Veld Omschrijving 

Gebruik/tarief Type gesprek (aard van de oproep en tarief) 

Totale duur Totale tijdsduur voor dit type gesprek 

Totaal bedrag EUR Totaal bedrag van de kosten voor het betreffende type gesprek 

4. 3. 1. 1. Weergave van de gesprekken van een bepaald type 

 Klik op de rubriek ‘Wat’. 
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 Klik op de subrubriek ‘Gesprekken’. 
 Klik op een gesprekstype, bv. Nationale gesprekken/Normaal. 
 U ziet de detailgegevens verschijnen van de gesprekken van de gsm-nummers van uw organisatie. 

Deze gesprekken zijn gegroepeerd per gsm-nummer. Er zijn zeven standaardvelden en zeven 
optionele velden beschikbaar. 

 

Standaardvelden 
 

Veld Omschrijving 

Gsm-nummer Gsm-nummer waarmee dit gesprek gevoerd wordt 

Klantenrekening Nummer van de klantenrekening waartoe het gsm-nummer 
behoort 

Datum Datum van de oproep 

Uur Tijdstip van de oproep (uur, minuten, seconden) 

Duur Duur van de oproep (uren, minuten en seconden) 

Bestemming Telefoonnummer van de bestemmeling 

Bedrag Kosten van deze oproep 
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Optionele velden 
 

Veld Omschrijving 

Groep naam Naam van de groep waartoe de klantenrekening behoort 

Naam subgroep Naam van de subgroep waartoe de klantenrekening behoort 

Naam gsm-nummer Gepersonaliseerde naam die aan dit gsm-nummer toegekend 
werd 

Gebr. ref1 Eerste gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Gebr. ref2 Tweede gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Naam klant Naam van de klantenrekening 

Account referentie 1 Eerste gepersonaliseerde referentie die u aan deze 
klantenrekening toegekend hebt in de module ‘Administration’.  

Account referentie 2 Tweede gepersonaliseerde referentie die u aan deze 
klantenrekening toegekend hebt in de module ‘Administration’. 

Tarief Tarief dat op deze oproep van toepassing is (normaal of verlaagd) 

Type Omschrijving van de oproep, bv. nationale gesprekken 

Bijkomende diensten Bijkomende gegevens over het type gesprek,  
(bv. datatransmissie, fax, …) of het gebruikte tarief 

Indicatief tarief Tarief dat wordt toegepast indien er geen gebruik wordt gemaakt 
van een vooraf betaald belkrediet tegen verminderd tarief 

Zone/Land/Operator Operator van de bestemmeling in geval van een nationale oproep 

Operator van wie de oproep uitging of binnenkwam in het geval 
van een ontvangen of uitgaande oproep in het buitenland 

Zone/land waarin de bestemmeling zich bevindt bij een 
internationale oproep 

Korting indicator Geeft aan of er een korting wordt gegeven op deze oproep 

Gebeld land Land waar er naar gebeld werd (enkel voor oproepen in het 
buitenland) 
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4. 3. 1. 2. Oproepen van een detailfactuur van één gsm-nummer 

U klikt op een gsm-nummer om een drill-down te activeren. De detailgegevens van de gesprekken van 
het aangeklikte gsm-nummer verschijnen op het scherm. 

 

Voor meer informatie over de inhoud en het gebruik van de details, zie ‘Oproepen van de details van één 
gsm-nummer‘. 

4. 3 .2. SMS 
Klik op de subrubriek ‘SMS’ om de verschillende types sms-berichten die door uw gebruikers verzonden 
werden, op het scherm te tonen. U komt in het onderstaande scherm terecht.  

 

 

Standaardvelden in de subrubriek ‘SMS’ 
 

Veld Omschrijving 

Gebruik/tarief Type sms-bericht 

Aantal Aantal sms-berichten van dit type, verzonden door uw gebruikers 

Totaal bedrag EUR Totale kosten voor het betreffende type sms-bericht 
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4. 3. 2. 1. Weergave van de sms-berichten van een bepaald type  

 Klik op de subrubriek ‘SMS’. 
 Klik op een sms-type, bv. Bijkomende diensten SMS - Nationaal/sms naar Proximus. 
 U ziet, geordend per gsm-nummer, een detaillijst van de sms-berichten die via de gsm’s van uw 

organisatie verstuurd werden. 

 

 

 Sms-berichten worden niet verrekend in functie van de duur, maar in functie van het aantal 
verzonden sms-berichten. De waarden in het veld ‘Duur’ zijn dan ook gelijk aan 0:0:00 (0 uren, 0 
minuten, 0 seconden). 

4. 3. 2. 2. Oproepen van een detailfactuur van één gsm-nummer 

U klikt op een gsm-nummer om een drill-down te activeren. De detailgegevens van het geselecteerde 
gsm-nummer verschijnen op het scherm. Het weergegeven tabblad is het tabblad ‘SMS’.  

 

Voor meer informatie over de inhoud en het gebruik van de details, zie ‘Oproepen van de details van één 
gsm-nummer‘. 
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Standaardvelden 
 

Veld Omschrijving 

Gsm-nummer Gsm-nummer waarmee dit gesprek gevoerd wordt 

Klantenrekening Nummer van de klantenrekening waartoe het gsm-nummer 
behoort 

Datum Datum van de SMS 

Uur Tijdstip van de SMS (uur, minuten, seconden) 

Duur Duur van de SMS (altijd 0) 

Bestemming Telefoonnummer van de bestemmeling 

Bedrag Kost van deze SMS 

Optionele velden 
 

Veld Omschrijving 

Groep naam Naam van de groep waartoe de klantenrekening behoort 

Naam subgroep Naam van de subgroep waartoe de klantenrekening behoort 

Naam gsm-nummer Gepersonaliseerde naam die aan dit gsm-nummer toegekend 
werd 

Gebr. ref1 Eerste gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Gebr. ref2 Tweede gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Naam klant Naam van de klantenrekening 

Account referentie 1 Eerste gepersonaliseerde referentie die u aan deze 
klantenrekening toegekend hebt in de module ‘Administration’.  

Account referentie 2 Tweede gepersonaliseerde referentie die u aan deze 
klantenrekening toegekend hebt in de module ‘Administration’. 

Tarief Tarief dat op deze oproep van toepassing is (normaal of verlaagd) 

Zone/Land/Operator Operator van de bestemmeling in geval van een nationale oproep 

Operator van wie de oproep uitging of binnenkwam in het geval 
van een ontvangen of uitgaande oproep in het buitenland 

Zone/land waarin de bestemmeling zich bevindt bij een 
internationale oproep 

Korting indicator Geeft aan of er een korting wordt gegeven op deze SMS 
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4. 3 .3. Abonnementen 
Naast de abonnementen per gsm-nummer en dus per individuele gebruiker (bv. ProxiDuo), biedt 
Proximus u ook formules voor een groep gebruikers aan (bv. Pro Group Anytime). 

Met deze formules is het mogelijk een aantal forfaitaire beluren te verdelen over een groep gebruikers. U 
kiest zelf het aantal en het soort forfaitaire beluren en u bepaalt zelf hoeveel gebruikers u in uw formule 
integreert. 

Bij de facturatie wordt er een onderscheid gemaakt tussen abonnementskosten op gebruikersniveau en 
abonnementskosten op klantenrekeningniveau. 

4. 3. 3. 1. Abonnementen op gebruikersniveau 

Alleen de abonnementskosten die voor elke gebruiker apart worden aangerekend, verschijnen in het 
tabblad ‘Gebruikersniveau’. 

 

Klik op de het tabblad ‘Gebruikersniveau’ en er verschijnt een overzicht van de verschillende types 
abonnementen op gebruikersniveau. U kunt via een drill-down de gsm-nummers voor één bepaald 
abonnementstype oproepen. U kunt eveneens de details van alle kosten opvragen voor één bepaald 
gsm-nummer. 

Overzicht van de types abonnementen op gebruikerniveau 

Nadat u in de subrubriek ‘Abonnementen’ de tab ‘Gebruikersniveau’ aangeklikt hebt, verschijnt 
onderstaand scherm. Hierin krijgt u een overzicht op gebruikersniveau van de kosten voor de 
abonnementen. Deze worden telkens per type gerangschikt. 
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Standaardvelden in de subrubriek ‘Abonnementen’ 
 

Veld Omschrijving 

Beschrijving Beschrijving van het abonnementstype 

Totaal bedrag EUR Totale kosten voor het betreffende 
abonnementstype 

Overzicht van de gsm-nummers voor een bepaald type abonnement 

Vanuit het overzicht van abonnementstypes kunt u voor elk type abonnement een overzicht van de gsm-
nummers opvragen. U krijgt dan per gsm-nummer een overzicht van de abonnementskosten van het 
geselecteerde abonnementstype. 
 

 Klik op een abonnementstype (in dit voorbeeld: Abonnementen/Corporate). 
 De gsm-nummers die behoren tot het geselecteerde abonnementstype verschijnen op het scherm. 

 

 

 

 

 

Standaardvelden 
 

Veld Omschrijving 

Gsm-nummer Gsm-nummer waarop dit abonnement betrekking heeft 

Klantenrekening Nummer van de klantenrekening waartoe het betreffende gsm-
nummer behoort 

Vanaf datum Datum van activatie van het tariefplan voor de geselecteerde optie 

Tot datum Einddatum van het tariefplan voor de geselecteerde optie 

Beschrijving Beschrijving van het abonnementstype 

Abonnement Kosten van het abonnement voor dit gsm-nummer 
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Optionele velden 
 

Veld Omschrijving 

Groep naam Gepersonaliseerde naam van de groep waartoe de gebruiker behoort 

Naam sub-groep Gepersonaliseerde naam van de subgroep waartoe de gebruiker 
behoort 

Naam gsm-
nummer 

Gepersonaliseerde naam die aan dit gsm-nummer toegekend werd 

Gebr. ref1 Eerste gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Gebr. ref2 Tweede gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Naam klant Naam van de rekening waartoe de gsm behoort die deze oproep 
gevoerd heeft 

Account referentie 
1 

Eerste gepersonaliseerde referentie van de rekening waartoe de gsm 
behoort die deze oproep gevoerd heeft 

Account referentie 
2 

Tweede gepersonaliseerde referentie van de rekening waartoe de 
gsm behoort die deze oproep gevoerd heeft 

Korting indicator Geeft aan of er een korting wordt gegeven op dit abonnement 

Detailfactuur van één gsm-nummer 

Het is eveneens mogelijk per gsm-nummer het detail op te roepen. 
 U klikt op een gsm-nummer om een drill-down te activeren.  
 De detailgegevens van het geselecteerde gsm-nummer verschijnen op het scherm. Het 

weergegeven tabblad is het tabblad ‘Abonnementen’. 
 

U krijgt hier een overzicht van alle abonnementskosten van een bepaald gsm-nummer. Het is tevens 
mogelijk om in dit venster de andere detailgegevens van dit gsm-nummer te bekijken.  

 

Voor meer informatie over de inhoud en het gebruik van de details, zie ‘Oproepen van de details van één 
gsm-nummer‘. 
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4. 3. 3. 2. Abonnementen op klantenrekeningniveau 

Dit scherm geeft een overzicht van de abonnementstypes die per groep aangerekend worden. 

 

Klik op de tab ‘Klantrekeningniveau’, waardoor u de volgende gegevens kunt raadplegen: 

 

een overzicht van de verschillende abonnementstypes op klantenrekeningniveau 

een overzicht van de klantenrekeningen voor één abonnementstype 

een gedetailleerd overzicht van alle kosten van één klantenrekening (gsm-nummer, Abonnementen, 
OCC, Overzicht minuten, volume-based pricing - overzicht) 

 

Overzicht van de verschillende abonnementstypes 

U krijgt een overzicht van de abonnementskosten, gerangschikt per abonnementstype. 

 

 

Standaardvelden in de subrubriek ‘Abonnementen’ 
Veld Omschrijving 

Beschrijving Beschrijving van het abonnementstype 

Totaal bedrag EUR Totale kosten voor het betreffende 
abonnementstype 

 

Overzicht van de klantenrekeningen voor een bepaald type abonnement 
Vanuit bovenstaand scherm kunt u voor elk type abonnement een overzicht van de klantenrekeningen 
opvragen die tot dit abonnementstype behoren.  

Per klantenrekening krijgt u dan een overzicht van de abonnementskosten voor het geselecteerde 
abonnementstype. 

VB Pro Group Anytime 

 Klik op het gewenste abonnementstype. 
 Nu verschijnt een overzicht van alle klantenrekeningen voor het gekozen abonnementstype met per 

klantenrekening een overzicht van de kosten van het oorspronkelijke geselecteerde 
abonnementstype. 
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Oproepen van de gedetailleerde abonnementskosten van één klantenrekening 

Vanuit het overzicht van de klantenrekening kunt u van één bepaalde klantenrekening een overzicht 
vragen van alle abonnementskosten voor deze klantenrekening. 

 Klik op de gewenste klantenrekening. 
 De detailgegevens van de geselecteerde klantenrekening verschijnen nu op het scherm. De 

weergegeven tab is ‘Abonnementen’. 
 

Standaardvelden 
Veld Omschrijving 

Type Type van abonnement 

Aantal minuten in groep Opgebruikt belkrediet in groep voor het type 
abonnement 

Vanaf datum Datum van activatie van het tariefplan voor de 
geselecteerde optie (dag, maand, jaar) 

Tot datum Einddatum van het tariefplan voor de 
geselecteerde optie (dag, maand, jaar) 

Abonnement Kost van het abonnement voor deze 
klantenrekening 

 

Het tabblad ‘Abonnementen’ werd reeds eerder besproken in het punt ‘ 

Oproepen van de detailgegevens van één klantenrekening’ vanaf pagina 50.  

Het is eveneens mogelijk om in dit scherm de andere tabbladen te raadplegen (gsm-nummer, OCC, 
Overzicht minuten, Volume based pricing - overzicht).  

 

 

 

 

 

 



 

Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel, BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1 
 Pagina 71 van 71 

4. 3 .4. Activaties 
Klik op de subrubriek ‘Activaties’ om de verschillende types activaties te tonen. 

 

 

De subrubriek ‘Activaties’ geeft een overzicht van de eenmalige kosten die aangerekend worden voor het 
activeren van een dienst. 

 

Standaardvelden in de subrubriek ‘Activaties’ 
 

Veld Omschrijving 

Beschrijving Beschrijving van het type activatie 

Totaal bedrag EUR Totale kost voor het betreffende type activatie 
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4. 3. 4. 1. Weergave van de gsm-nummers voor een bepaald type activatie 

 Klik op de rubriek ‘Wat’. 
 Klik op de subrubriek ‘Activaties’, bv. ProxiDuo. 
 Klik op een activatietype. 
 De gsm-nummers voor dit type van activatie worden weergegeven. 

 

 

Standaardvelden 
 

Velden Omschrijving 

Gsm-nummer Gsm-nummer waarvoor dit type activatie geldt 

Klantenrekening Nummer van de klantenrekening waartoe het 
betreffende gsm-nummer behoort 

Begindatum Datum van activatie van de betreffende gsm 

Beschrijving Beschrijving van het type activatie 

Activaties Kost van de activatie voor de betreffende gsm 

Optionele velden 
 

Veld Omschrijving 

Groep naam Gepersonaliseerde naam van de groep waartoe de gebruiker behoort 

Naam sub-groep Gepersonaliseerde naam van de subgroep waartoe de gebruiker 
behoort 

Naam gsm-
nummer 

Gepersonaliseerde naam die aan dit gsm-nummer toegekend werd 

Gebr. ref1 Eerste gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 
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Veld Omschrijving 

Gebr. ref2 Tweede gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Naam klant Naam van de rekening waartoe de gsm behoort die deze oproep 
gevoerd heeft 

Account referentie 
1 

Eerste gepersonaliseerde referentie van de rekening waartoe de gsm 
behoort die deze oproep gevoerd heeft 

Account referentie 
2 

Tweede gepersonaliseerde referentie van de rekening waartoe de 
gsm behoort die deze oproep gevoerd heeft 

Korting indicator Geeft aan of er een korting wordt gegeven op deze activatiekost 

4. 3. 4. 2. Oproepen van de details van één gsm-nummer 

U klikt op een gsm-nummer om een drill-down te activeren. De detailgegevens voor het geselecteerde 
gsm-nummer verschijnen op het scherm. Het weergegeven tabblad is het tabblad ‘Activaties’. 

 

Het tabblad ‘Activaties’ werd reeds eerder besproken in de rubriek ‘Alle gebruikers’. Voor meer informatie 
over de inhoud en het gebruik van de details, zie ‘Oproepen van de details van één gsm-nummer’ vanaf 
pagina 23. 

Het is eveneens mogelijk om in dit scherm de andere tabbladen te raadplegen (Gesprekken, SMS, 
Abonnementen, OCC, Overzicht minuten, ProxiTime, Data, WAP, MMS). 

4. 3 .5. OCC 
De subrubriek OCC (Andere kosten en tegoeden) wordt opgesplitst in twee niveaus: 
 

- de OCC op het niveau van de gebruikers (tabblad ‘Gebruiker niveau’); 
- de OCC op het niveau van klantenrekeningen (tabblad 'Klantenrekening niveau). 
 

Wanneer u op één van de tabs klikt, worden telkens de kosten weergegeven voor dit niveau. 

 De totalen die in deze tabellen voorkomen kunnen zowel positief zijn (kosten) als negatief (tegoed). 

4. 3. 5. 1. OCC op gebruikersniveau 

In deze tab krijgt u een overzicht van de verschillende types OCC per gebruiker. Het gaat hier specifiek om 
de kosten en tegoeden per individuele gebruiker. 

Per type OCC kunt u door een drill-down een overzicht van de gsm-nummers voor een bepaald type 
OCC opvragen. U kunt ook de details van één gsm-nummer opvragen. 

Overzicht van de types OCC op gebruikersniveau 
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Nadat u in de subrubriek ‘OCC’ de tab ‘Gebruikersniveau’ aangeklikt hebt, verschijnt het onderstaande 
scherm. 

 

De tab ‘Gebruikersniveau’ geeft u een overzicht van andere kosten en tegoeden. Deze worden telkens 
per type gerangschikt. 

 

Standaardvelden in de subrubriek ‘OCC’ 
Veld Omschrijving 

Beschrijving Beschrijving van de OCC 

Totaal bedrag EUR Totale kosten voor de OCC 

Overzicht van de gsm-nummers voor een bepaald type OCC 

Vanuit het overzichtsscherm kunt u voor elk type OCC een overzicht van de gsm-nummers met 
betrekking tot het geselecteerde type opvragen. 

VB Overzicht van de gsm-nummers met betrekking tot het OCC-type ‘Franchise ProxiReplace’ 

 Klik op het OCC-type ‘ ProxiReplace Franchise ‘. 
 De gsm-nummers die behoren tot het geselecteerde type verschijnen op het scherm.  
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Standaardvelden 
 

Veld Omschrijving 

Gsm-nummer Gsm-nummer waarop deze OCC betrekking heeft 

Klantenrekening Nummer van de klantenrekening waartoe het 
betreffende gsm-nummer behoort 

Beschrijving Beschrijving van het type OCC 

OCC OCC voor dit gsm-nummer 

 

Optionele velden 
 

Veld Omschrijving 

Groep naam Gepersonaliseerde naam van de groep waartoe de gebruiker behoort 

Naam subgroep Gepersonaliseerde naam van de subgroep waartoe de gebruiker 
behoort 

Naam gsm-
nummer 

Gepersonaliseerde naam die aan dit gsm-nummer toegekend werd 

Gebr. ref1 Eerste gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Gebr. ref2 Tweede gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Naam klant Naam van de rekening waartoe de gsm behoort die deze oproep 
gevoerd heeft 

Account referentie 
1 

Eerste gepersonaliseerde referentie van de rekening waartoe de gsm 
behoort die deze oproep gevoerd heeft 

Account referentie 
2 

Tweede gepersonaliseerde referentie van de rekening waartoe de 
gsm behoort die deze oproep gevoerd heeft 

Korting indicator Geeft aan of er een korting wordt gegeven op deze OCC 

Detailfactuur van één gsm-nummer 

Het is eveneens mogelijk per gsm-nummer de details op te roepen. 
 U klikt op een gsm-nummer om een drill-down te activeren.  
 De detailgegevens voor het geselecteerde gsm-nummer verschijnen op het scherm. Het 

weergegeven tabblad is het tabblad ‘OCC’, waarin u een overzicht krijgt van alle OCC met betrekking 
tot een bepaald gsm-nummer. 
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Het tabblad ‘OCC’ werd reeds eerder besproken in de rubriek ‘Alle gebruikers‘. Voor meer informatie over 
de inhoud en het gebruik van de details, zie ‘Oproepen van de details van één gsm-nummer’ vanaf pagina 
23. 

 

Het is tevens mogelijk om in dit venster de andere detailgegevens voor dit gsm-nummer te bekijken.  

4. 3. 5. 2. OCC op klantenrekeningniveau 

Naast een overzicht van de OCC per gebruiker, kunt u ook een overzicht van de OCC per klantenrekening 
opvragen. Het gaat hier om de kosten en tegoeden met betrekking tot een groep gebruikers en niet één 
individuele gebruiker (bv. ProxiVolume: een retroactieve discountformule die u na een jaar recht geeft op 
een kortingspercentage dat op basis van de totale omvang van uw Proximus-factuur berekend wordt). 

 

Klik op de tab ‘Klantenrekeningniveau’, waardoor u de volgende gegevens kunt raadplegen: 

een overzicht van de verschillende types OCC op klantenrekeningniveau 

een overzicht van de klantenrekeningen voor één type OCC 

een gedetailleerd overzicht van alle kosten één klantenrekening (gsm-nummer, Abonnementen, OCC, 
Overzicht minuten, Volume based pricing - overzicht) 

Overzicht van de types OCC 

U krijgt een overzicht van de OCC gerangschikt per type. 
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Standaardvelden in de subrubriek ‘OCC’ 

 

Veld Omschrijving 

Beschrijving Beschrijving van het type OCC 

Totaal bedrag EUR Totale kosten van het betreffende type OCC 

Overzicht van de klantenrekeningen voor een bepaald type OCC 

Vanuit het overzichtsscherm kunt u voor elk type OCC een overzicht van de klantenrekeningen opvragen 
voor dit type OCC.  

 Klik op het gewenste type OCC. 
 Nu verschijnt een overzicht van alle klantenrekeningen voor het gekozen type OCC met per 

klantenrekening een overzicht van de kosten van het oorspronkelijke geselecteerde type.  

 

Oproepen van de gedetailleerde OCC voor één klantenrekening 

Vanuit dit scherm kunt u voor één bepaalde klantenrekening een overzicht vragen van alle OCC voor 
deze klantenrekening. 

 

 

 

 Klik op de gewenste klantenrekening, bijv 7104426. 
 De detailgegevens van de geselecteerde klantenrekening verschijnen nu op het scherm. De 

weergegeven tab is ‘OCC’. 
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Standaardvelden 
 

Veld Omschrijving 

Type Type OCC 

Datum Datum OCC 

OCC Totaal van OCC voor deze klantenrekening 

 

Het tabblad ‘OCC’ werd reeds eerder besproken in de rubriek ‘Alle klantenrekeningen’. Voor meer 
informatie hierover zie ‘ 

Oproepen van de detailgegevens van één klantenrekening’ vanaf pagina 50. 

 

Het is eveneens mogelijk om in dit scherm de andere tabbladen te raadplegen (gsm-nummer, 
Abonnementen, Overzicht minuten, Volume based pricing - overzicht).  

4. 3 .6. Commerciële kredieten 

4. 3. 6. 1.  Commerciële kredieten op gebruikersniveau 
 

Deze tabel biedt een overzicht van de verschillende commerciële kredieten per gebruiker. Het gaat hier 
specifiek om de kredieten per individuele gebruiker.  
Per type krediet kunt u door een drill-down een overzicht van de gsm nummers voor één bepaald krediet 
opvragen. U kunt ook de details van één gsm-nummer opvragen.  
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Standaardvelden in de subrubriek ‘Gebruikersniveau’ 
 

Veld Omschrijving 

Beschrijving Beschrijving van het commerciële krediet 

Totaal Bedrag EUR Totale kost van het commerciële krediet 

 

4. 3. 6. 2.  Commerciële kredieten op klantenrekening niveau 
Naast een overzicht per gebruiker, kunt u ook een overzicht per klantenrekening opvragen. Het gaat hier 
om de kredieten met betrekking tot één groep gebruikers en niet één individuele gebruiker.  

 

 

Standaardvelden voor de subrubriek ‘Klantenrekeningniveau’ 
 

Veld Omschrijving 

Beschrijving Beschrijving van het commerciële krediet 

Totaal bedrag EUR Totale kost van het commerciële krediet 
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4. 3 .7. Kortingen 

4. 3. 7. 1.  Kortingen op gebruikersniveau 
Deze tabel lijst de verschillende kortingen toegekend op gebruikersniveau. De kortingen toegekend op 
het niveau van de klantenrekening zijn hier niet inbegrepen. 

 

 

Standaardvelden in de subrubriek ‘Gebruikersniveau’ 
 

Veld Omschrijving 

Kortingscode Code van de korting. Deze code is uniek voor één type korting, in 
tegenstelling met de beschrijving van de korting die in meerdere 
talen kan voorkomen) 

Beschrijving Beschrijving van het type korting (bv. ‘Korting abonnement’ of 
‘korting gebruik’ 

Basisbedrag Bedrag waarop de korting gebaseerd is 

Korting Bedrag van de korting (bv. 10 EUR als er een korting van 50% is 
op de abonnementen en dit nummer een abonnement heeft 
van 20 EUR) 

 

4. 3. 7. 2. Kortingen op klantenrekeningniveau 
Hier ziet me de kortingen op klantenrekeningniveau. De kortingen op gebruikersniveau zijn hier niet 
inbegrepren.  
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Standaardvelden in de subrubriek ‘Klantenrekeningniveau’ 
 

Veld Omschrijving 

Kortingscode Code van de korting. Deze code is uniek voor één type korting, in 
tegenstelling met de beschrijving van de korting die in meerdere 
talen kan voorkomen) 

Beschrijving Beschrijving van het type korting (bv. ‘korting abonnement’ of 
‘korting gebruik’ 

Basisbedrag Bedrag waarop de korting gebaseerd is 

Korting Bedrag van de korting (bv. 10 EUR als er een korting van 50% is 
op de abonnementen en dit nummer een abonnement heeft 
van 20 EUR) 

 

4. 3. 7. 3. Details van een korting 
 

In het overzicht scherm van de kortingen op klantrekeningniveau of op gebruikersniveau is het mogelijk 
om een dril down te activeren als men op de kortingscode klikt.  

Een rapport verschijnt dat een samenvatting bevat van de kosten waarop kortingen van toepassing zijn. 

Het formaat van dit rapport is het zelfde als het overeenkomende “Wat” Rapport. 

EX Indien U klikt op CGD03 (kortingen op nationale gesprekken) krijgt u een rapport dat gelijkaardig is 
aan het rapport “wat-gesprekken”, maar bevat enkel de gesprekken met een korting. 

 

 

En cliquant sur une des catégories d’appels tous les appels de cette catégorie vises par la réduction sont 
affichés. 

Als een korting geldig is voor meerdere kostenplaats dan toont een tussenrapport het totale bedrag voor 
elke kostenplaats. 
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EX De korting CGD08 is geldig voor alle dataconnecties onafhankelijk van het feit of ze zijn 
gefactureerd per periode of per aantal. Indien U klikt op CGD08 toont het tussenrapport twee 
totaalbedragen. 

 

 

4. 3 .8. Data Volume 
Dankzij GPRS kunt u vanaf nu altijd en overal de bedrijfsdatabases raadplegen en updaten, bestanden 
doorsturen, u verbinden met het web, uw e-mails, agenda en adresboek raadplegen.  

 

Verder kunt u via GPRS eveneens toegang krijgen tot het WAP-portaal van Proximus Interactive. 

 

Dit tabblad geeft een overzicht van de kosten voor het gebruik van GPRS. Per type krijgt u een overzicht 
van het volume van de transmissie en het totaalbedrag dat hiermee overeenstemt. 

 

 

 

Standaardvelden in de subrubriek ‘Data Volume’ 
 

Veld Omschrijving 

Gebruik/Type Beschrijving van het type GPRS 

Totaalvolume (KB) Totaal volume aan doorgestuurde informatie 
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Veld Omschrijving 

Totaalbedrag EUR Kosten van de transmissie 

 

4. 3. 8. 1. Overzicht van de gsm-nummers per type 
 

U kunt in deze tab per type GPRS de gsm-nummers opvragen. Klik hiervoor op het gewenste type. De 
gsm-nummers die gebruik hebben gemaakt van dit type GPRS, worden weergegeven. 

 

Standaardvelden 
 

Veld Omschrijving 

Gsm-nummer Gsm-nummer waarmee dit gesprek gevoerd wordt 

Klantenrekening Nummer van de klantenrekening waartoe het gsm-nummer 
behoort 

Datum Datum van de oproep 

Uur Tijdstip van de oproep (uur, minuten, seconden) 

Volume Volume van de datasessie 

Bestemming Telefoonnummer van de bestemmeling 

Bedrag Kosten van deze oproep 

 

Optionele velden 
 

Veld Omschrijving 

Groep naam Naam van de groep waartoe de klantenrekening behoort 

Naam subgroep Naam van de subgroep waartoe de klantenrekening behoort 

Naam gsm-nummer Gepersonaliseerde naam die aan dit gsm-nummer toegekend 
werd 

Gebr. ref1 Eerste gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Gebr. ref2 Tweede gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Naam klant Naam van de klantenrekening 
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Veld Omschrijving 

Account referentie 1 Eerste gepersonaliseerde referentie die u aan deze 
klantenrekening toegekend hebt in de module ‘Administration’.  

Account referentie 2 Tweede gepersonaliseerde referentie die u aan deze 
klantenrekening toegekend hebt in de module ‘Administration’. 

Zone/Land/Operator Operator van de bestemmeling in geval van een nationale oproep 

Operator van wie de oproep uitging of binnenkwam in het geval 
van een ontvangen of uitgaande oproep in het buitenland 

Zone/land waarin de bestemmeling zich bevindt bij een 
internationale oproep 

Tarief Tarief dat op deze oproep van toepassing is (normaal of verlaagd) 

Type Omschrijving van de oproep, bv. nationale gesprekken 

Bijkomende diensten Bijkomende gegevens over het type gesprek,  
(bv. datatransmissie, fax, …) of het gebruikte tarief 

Korting indicator Geeft aan of er een korting wordt gegeven op deze oproep 

 

4. 3. 8. 2. Detailgegevens van één gsm-nummer 
Eens u het overzicht van de gsm-nummers voor één bepaald type hebt, kunt u verder doorklikken op een 
bepaald gsm-nummer. Zo kunt u de details opvragen van dat gsm-nummer. U komt terecht in het 
tabblad ‘Data Volume’. 

 

Voor meer informatie over de inhoud en het gebruik van de details, zie ‘Oproepen van de details van één 
gsm-nummer’ vanaf pagina 21. 

 

4. 3 .9.  Data Time 
Dankzij GPRS kunt u vanaf nu altijd en overal de bedrijfsdatabases raadplegen en updaten, bestanden 
doorsturen, u verbinden met het web, uw e-mails, agenda en adresboek raadplegen.  

 

Verder kunt u via GPRS eveneens toegang krijgen tot het WAP-portaal van Proximus Interactive. 

 

Dit tabblad geeft een overzicht van de kosten voor het gebruik van GPRS. Per type krijgt u een overzicht 
van de tijdsduur van de transmissie en het totaalbedrag dat hiermee overeenstemt. 
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Standaardvelden in de subrubriek ‘Data Time’ 
 

Veld Omschrijving 

Gebruik/tarief Beschrijving van het type GPRS 

Totale duur Tijdsduur van de transmissie 

Totaalbedrag EUR Kosten van de transmissie 

 

4. 3. 9. 1.  Overzicht van de gsm-nummers per type 
 

U kunt in deze tab per type GPRS de gsm-nummers opvragen. Klik hiervoor op het gewenste type. De 
gsm-nummers die gebruik hebben gemaakt van dit type GPRS worden weergegeven. 

 

Standaardvelden 
 

Veld Omschrijving 

Gsm-nummer Gsm-nummer waarmee dit gesprek gevoerd wordt 

Klantenrekening Nummer van de klantenrekening waartoe het gsm-nummer 
behoort 

Datum Datum van de oproep 

Uur Tijdstip van de oproep (uur, minuten, seconden) 

Duur Duur van de oproep (uren, minuten en seconden) 

Bestemming Telefoonnummer van de bestemmeling 

Bedrag Kosten van deze oproep 
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Optionele velden 
 

Veld Omschrijving 

Groep naam Naam van de groep waartoe de klantenrekening behoort 

Naam subgroep Naam van de subgroep waartoe de klantenrekening behoort 

Naam gsm-nummer Gepersonaliseerde naam die aan dit gsm-nummer toegekend 
werd 

Gebr. ref1 Eerste gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Gebr. ref2 Tweede gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Naam klant Naam van de klantenrekening 

Account referentie 1 Eerste gepersonaliseerde referentie die u aan deze 
klantenrekening toegekend hebt in de module ‘Administration’.  

Account referentie 2 Tweede gepersonaliseerde referentie die u aan deze 
klantenrekening toegekend hebt in de module ‘Administration’. 

Zone/Land/Operator Operator van de bestemmeling in geval van een nationale oproep 

Operator van wie de oproep uitging of binnenkwam in het geval 
van een ontvangen of uitgaande oproep in het buitenland 

Zone/land waarin de bestemmeling zich bevindt bij een 
internationale oproep 

Tarief Tarief dat op deze oproep van toepassing is (normaal of verlaagd) 

Type Omschrijving van de oproep, bv. nationale gesprekken 

Bijkomende diensten Bijkomende gegevens over het type gesprek,  
(bv. datatransmissie, fax, …) of het gebruikte tarief 

Korting indicator Geeft aan of er een korting wordt gegeven op deze oproep 

 

4. 3. 9. 2.  Detailgegevens van één gsm-nummer 
Eens u het overzicht van de gsm-nummers voor één bepaald type hebt, kunt u verder doorklikken op een 
bepaald gsm-nummer. Zo kunt u de details opvragen van dat gsm-nummer. U komt terecht in het 
tabblad ‘Data Time’. 

 

Voor meer informatie over de inhoud en het gebruik van de details, zie ‘Oproepen van de details van één 
gsm-nummer’ vanaf pagina 21. 
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4. 3 .10. Multimedia 
Dankzij Multimedia kunt u toegang krijgen tot het internet. Multimedia geeft u toegang tot een hele reeks 
informatiebronnen zoals financieel nieuws, algemeen nieuws, weerbericht, sportberichten, enz.  

 

Dit tabblad geeft een overzicht van de kosten voor het gebruik van multimedia. Per type krijgt u een 
overzicht van het aantal keren dat er gebruikgemaakt werd van een bepaalde informatiebron en het 
totaalbedrag dat hiermee overeenstemt. 

 

 

 

Standaardvelden in de subrubriek ‘Multimedia’ 
Veld Omschrijving 

Gebruik Beschrijving van de geconsulteerde informatiebron 

Aantal Aantal keren dat er een beroep gedaan werd op 
deze informatiebron 

Totaalbedrag EUR Kosten voor het consulteren van de informatiebron 

4. 3. 10. 1. Overzicht van de gsm-nummers per type 
 

U kunt in deze tab per geconsulteerde informatiebron de gsm-nummers opvragen. Klik hiervoor op de 
gewenste informatiebron. De gsm-nummers die gebruik hebben gemaakt van dit type WAP worden 
weergegeven. 

 

Standaardvelden 
 

Veld Omschrijving 

Gsm-nummer Gsm-nummer waarmee dit gesprek gevoerd wordt 

Klantenrekening Nummer van de klantenrekening waartoe het gsm-nummer 
behoort 

Datum Datum van de oproep 
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Veld Omschrijving 

Uur Tijdstip van de oproep (uur, minuten, seconden) 

Bestemming Telefoonnummer van de bestemmeling 

Bedrag Kosten van deze oproep 

 

Optionele velden 
 

Veld Omschrijving 

Groep naam Naam van de groep waartoe de klantenrekening behoort 

Naam subgroep Naam van de subgroep waartoe de klantenrekening behoort 

Naam gsm-nummer Gepersonaliseerde naam die aan dit gsm-nummer toegekend 
werd 

Gebr. ref1 Eerste gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Gebr. ref2 Tweede gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Naam klant Naam van de klantenrekening 

Account referentie 1 Eerste gepersonaliseerde referentie die u aan deze 
klantenrekening toegekend hebt in de module ‘Administration’.  

Account referentie 2 Tweede gepersonaliseerde referentie die u aan deze 
klantenrekening toegekend hebt in de module ‘Administration’. 

Tarief Tarief dat op deze oproep van toepassing is (normaal of verlaagd) 

Service Type dienst 

Bijkomende diensten Bijkomende gegevens over het type gesprek,  
(bv. datatransmissie, fax, …) of het gebruikte tarief 

Korting indicator Geeft aan of er een korting wordt gegeven op deze oproep 

 

4. 3. 10. 2. Detailgegevens van één gsm-nummer 
Eens u het overzicht van de gsm-nummers voor één bepaald type hebt, kunt u verder doorklikken op een 
bepaald gsm-nummer. Zo kunt u de details opvragen van dat gsm-nummer. U komt terecht in de tab 
‘Multimedia’. 

Voor meer informatie over de inhoud en het gebruik van de details, zie ‘Oproepen van de details van één 
gsm-nummer’ vanaf pagina 21. 
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4. 3 .11. MMS 
Klik op de subrubriek ‘MMS’ om de verschillende types mms-berichten die door uw gebruikers verzonden 
werden, op het scherm te tonen. Deze berichten bevatten niet alleen tekst, maar ook geluids- of 
beeldfragmenten. U komt in het onderstaande scherm terecht.  

 

Dit tabblad geeft een overzicht van de kosten voor het gebruik van mms. Per type krijgt u een overzicht 
van het aantal mms'en en het totaalbedrag dat hiermee overeenstemt. 

 

 

 

Standaardvelden in de subrubriek ‘MMS’ 
Veld Omschrijving 

Gebruik Type mms-bericht 

Aantal Aantal mms-berichten van dit type, verzonden 
door uw gebruikers 

Totaal bedrag EUR Totale kosten voor het betreffende type mms-
bericht 

4. 3. 11. 1. Overzicht van de gsm-nummers per type 
 

U kunt in deze tab per type mms de gsm-nummers opvragen. Klik hiervoor op het gewenste type. De 
gsm-nummers die gebruik hebben gemaakt van deze mms worden weergegeven. 

 

Standaardvelden 
 

Veld Omschrijving 

Gsm-nummer Gsm-nummer waarmee dit gesprek gevoerd wordt 

Klantenrekening Nummer van de klantenrekening waartoe het gsm-nummer 
behoort 

Datum Datum van de oproep 
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Veld Omschrijving 

Uur Tijdstip van de oproep (uur, minuten, seconden) 

Bestemming Telefoonnummer van de bestemmeling 

Bedrag Kosten van deze oproep 

 

Optionele velden 
 

Veld Omschrijving 

Groep naam Naam van de groep waartoe de klantenrekening behoort 

Naam subgroep Naam van de subgroep waartoe de klantenrekening behoort 

Naam gsm-nummer Gepersonaliseerde naam die aan dit gsm-nummer toegekend 
werd 

Gebr. ref1 Eerste gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Gebr. ref2 Tweede gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Naam klant Naam van de klantenrekening 

Account referentie 1 Eerste gepersonaliseerde referentie die u aan deze 
klantenrekening toegekend hebt in de module ‘Administration’.  

Account referentie 2 Tweede gepersonaliseerde referentie die u aan deze 
klantenrekening toegekend hebt in de module ‘Administration’. 

Beschrijving  

Tarief Tarief dat op deze oproep van toepassing is (normaal of verlaagd) 

Korting indicator Geeft aan of er een korting wordt gegeven op deze oproep 
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4. 3. 11. 2. Detailgegevens van één gsm-nummer 
Eens u het overzicht van de gsm-nummers voor één bepaald type hebt, kunt u verder doorklikken op een 
bepaald gsm-nummer. Zo kunt u de details opvragen van dat gsm-nummer. U komt terecht in de tab 
‘MMS’. 

 

Voor meer informatie over de inhoud en het gebruik van de details, zie ‘Oproepen van de details van één 
gsm-nummer’ vanaf pagina 21. 

4. 4. Ad-hocrapporten 

4. 4 .1. Wat zijn ad-hocrapporten? 
De rubriek ‘Ad-hocrapporten’ bevat negen soorten samenvattingsrapporten.  

Klik op de rubriek ‘Ad-hocrapporten’ om de verschillende subrubrieken te bekijken. 

 

Subrubrieken van de rubriek ‘Ad-hocrapporten’ 
 

Subrubrieken Omschrijving 

Top gebruikers Rapporten over de gebruikers:  

 met de langste gesprekstijd 
 met de hoogste facturen 

Top gesprekken Rapporten over de gesprekken: 

 met de langste duur 
 met het hoogste bedrag 

Top bestemmingen Rapporten over de bestemmingen van de 
gesprekken: 

de bestemmingen worden geïdentificeerd aan de 
hand van het oproepnummer. 

Limiet Rapporten over de gsm-nummers: 
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Subrubrieken Omschrijving 

 met een totale gesprekstijd die hoger ligt dan 
een bepaalde limiet 

 met een totale gesprekskost die hoger ligt dan 
een bepaalde limiet. 

Business hours  de gesprekken tijdens de kantooruren 
 de gesprekken buiten de kantooruren 

Opties/minuten Overzicht van: 

 voorafbetaalde minuten 
 voorafbetaald belkrediet 

Mijn groep Rapport over de gesprekken tussen de gebruikers 
van de organisatie 

Proximus Buget Manager Biedt de mogelijkheid om per type gebruik (sms, 
mms, voice) een plafondbedrag te bepalen voor 
iedere eindgebruiker of groep van eindgebruikers 

Persoonlijk rapport Subrubriek waarin de persoonlijk aangemaakte 
rapporten bewaard worden 

4. 4. 1. 1. Top 

Deze parameter kan ingesteld worden in ‘Mijn ProxiManage’ in het onderdeel ‘Top X’. Hier kunt u het 
maximaal aantal gsm-nummers instellen dat moet weergegeven worden. 

 

De parameter ‘Top’ wordt gebruikt op drie niveaus: 

- niveau van de gebruiker 
- niveau van het gesprek 
- niveau van de bestemming 

4. 4. 1. 2. Limieten 

Deze parameter kan ingesteld worden in ‘Mijn ProxiManage’ in het onderdeel ‘Limiet’. Hier kunt u de 
limieten instellen waarmee rekening moet gehouden worden in het samenvattingsrapport ‘Limiet’. 

De parameter wordt ingesteld op twee niveaus: 

- Duur 
- Bedrag 

4. 4. 1. 3. Business hours 

Deze parameter is de laatste parameter die kan ingesteld worden in ‘Mijn ProxiManage’. 

In het samenvattingsrapport ‘Business hours’ wordt rekening gehouden met twee situaties: 

- Gesprekken buiten de kantooruren 
- Gesprekken binnen de kantooruren 
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4. 4 .2. Top gebruikers 
Dit rapport geeft een overzicht van de gebruikers met de hoogste totale gesprekkosten en met de 
hoogste totale gespreksduur binnen een gekozen facturatieperiode. 

 

Wanneer u op de subrubriek ‘Top gebruikers’ klikt, verschijnen twee tabbladen: 
 
- het tabblad ‘Bedrag’ 
- het tabblad ‘Duur’ 

 
Het tabblad ‘Bedrag’ wordt standaard weergegeven. 
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4. 4. 2. 1. Het tabblad ‘Bedrag’ 

Dit tabblad bevat een overzicht van de gsm-nummers van de gebruikers met de hoogste gebruikskosten. 

 

 

 De velden van dit tabblad stemmen overeen met de velden van de subrubriek ‘Alle gebruikers’ in de 
rubriek ‘Wie’. Voor meer informatie hierover, zie pagina 23. 

4. 4. 2. 2. Het tabblad ‘Duur’ 

Dit tabblad bevat de gsm-nummers van de gebruikers met de hoogste totale duur. 
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Standaardvelden in het tabblad ‘Duur’ 
 

Veld Omschrijving 

Gsm-nummer Gsm-nummer waarmee gebeld werd 

Klantenrekening Klantenrekening waartoe het gsm-nummer behoort 

Gesprekken Totaal van de oproepkosten voor het betreffende 
gsm-nummer 

Duur Totale duur van de gesprekken gevoerd vanaf dit 
gsm-nummer 

 

Optionele velden in het tabblad ‘Duur’ 
 

Veld Omschrijving 

Groep naam Gepersonaliseerde naam van de groep waartoe de gebruiker behoort 

Naam subgroep Gepersonaliseerde naam van de subgroep waartoe de gebruiker 
behoort 

Naam gsm-
nummer 

Gepersonaliseerde naam die aan dit gsm-nummer toegekend werd 

Gebr. ref1 Eerste gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Gebr. ref2 Tweede gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Naam klant Naam van de rekening waartoe de gsm behoort die deze oproep 
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Veld Omschrijving 

gevoerd heeft 

Account referentie 
1 

Eerste gepersonaliseerde referentie van de rekening waartoe de gsm 
behoort die deze oproep gevoerd heeft 

Account referentie 
2 

Tweede gepersonaliseerde referentie van de rekening waartoe de 
gsm behoort die deze oproep gevoerd heeft 

 

4. 4. 2. 3. Opvragen van detailgegevens van één gsm-nummer 

Vanuit de tabbladen ‘Duur’ en ‘Bedrag’ kunt u ook de detailkosten van één gsm-nummer opvragen. Klik 
hiervoor op het gewenste gsm-nummer.  

U activeert nu een drill-down, waardoor u de detailgegevens van één gsm-nummer te zien krijgt. De 
weergegeven tab is het tabblad ‘Gesprekken’ (zie Oproepen van de details van één gsm-nummer). Het is 
echter ook mogelijk de andere detailgegevens te bekijken. 

4. 4 .3. Top gesprekken 
Dit rapport geeft een overzicht van de duurste en de langste gesprekken binnen een gekozen 
facturatieperiode. 

Wanneer u op de subrubriek ‘Top gesprekken’ klikt, verschijnen twee tabbladen: 

- het tabblad ‘Bedrag’ 
- het tabblad ‘Duur’ 
 
Het tabblad ‘Bedrag’ wordt standaard weergegeven. 

4. 4. 3. 1. Het tabblad ‘Bedrag’ 

Dit tabblad bevat de gsm-nummers die verantwoordelijk zijn voor de duurste gesprekken. 
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Standaardvelden in het tabblad ‘Bedrag’ 
 

Veld Omschrijving 

Gsm-nummer Gsm-nummer 

Klantenrekening Klantenrekening waartoe het gsm-nummer behoort 

Datum Datum van het betreffende gesprek 

Uur  Tijdstip van het betreffende gesprek 

Duur Totale duur van het betreffende gesprek 

Bestemming Bestemmeling van het gesprek 

Bedrag Gesprekskosten voor het betreffende gesprek 

Optionele velden in het tabblad ‘Bedrag’ 
 

Veld Omschrijving 

Groep naam Gepersonaliseerde naam van de groep waartoe de gebruiker 
behoort 

Naam subgroep Gepersonaliseerde naam van de subgroep waartoe de gebruiker 
behoort 

Naam gsm-nummer Gepersonaliseerde naam die aan dit gsm-nummer toegekend werd 

Gebr. ref1 Eerste gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Gebr. ref2 Tweede gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Naam klant Naam van de rekening waartoe de gsm behoort die deze oproep 
gevoerd heeft 

Account referentie 1 Eerste gepersonaliseerde referentie van de rekening waartoe de 
gsm behoort die deze oproep gevoerd heeft 

Account referentie 2 Tweede gepersonaliseerde referentie van de rekening waartoe de 
gsm behoort die deze oproep gevoerd heeft 

4. 4. 3. 2. Het tabblad ‘Duur’ 

Dit tabblad bevat de gsm-nummers die verantwoordelijk zijn voor de langste gesprekken. 
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De velden in dit tabblad stemmen overeen met de velden in het tabblad ‘Bedrag’. 

4. 4. 3. 3. Opvragen van detailgegevens van één gsm-nummer 

Vanuit de tabbladen ‘Duur’ en ‘Bedrag’ kunt u ook de detailkosten van één gsm-nummer opvragen. Klik 
hiervoor op het gewenste gsm-nummer.  

U activeert nu een drill-down,  waardoor u de detailgegevens van één gsm-nummer te zien krijgt. De 
weergegeven tab is het tabblad ‘Gesprekken’ (zie Oproepen van de details van één gsm-nummer). Het is 
echter ook mogelijk de andere detailgegevens te bekijken. 

4. 4 .4. Top bestemmingen 
Dit rapport geeft een overzicht van de bestemmingen waarnaar het langst of het meest gebeld werd, of 
waarvoor de gesprekskosten het hoogst waren. 

Wanneer u op de subrubriek ‘Top bestemmingen’ klikt, verschijnen drie tabbladen: 
 

- het tabblad ‘Langste gesprek’ 
- het tabblad ‘Duurste gesprek’ 
- het tabblad ‘Meest gebelde nummer’ 

 
De standaardvelden zijn identiek in de drie tabbladen. Er zijn geen optionele velden. 
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Standaardvelden in de tabbladen ‘Langste gesprek’, ‘ Duurste gesprek’ en ‘Meest gebelde nummer’ 
 

Veld Omschrijving 

Bestemming Nummer van de bestemmeling van de gesprekken 

Totaal gespreksduur Totale duur van de gesprekken gevoerd naar deze 
bestemmeling 

Totaal gesprekken Totaal bedrag van de gesprekken gevoerd naar 
deze bestemmeling 

Totaal aantal gesprekken Aantal gesprekken gevoerd naar deze 
bestemmeling 

 

4. 4. 4. 1. Het tabblad ‘Langste gesprek’ 

Dit tabblad bevat de bestemmelingen waarnaar het langst gebeld werd. 
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4. 4. 4. 2. Het tabblad ‘Meest gebelde bestemming’ 

Dit tabblad bevat de bestemmelingen die het vaakst gebeld werden.  

 

 

4. 4. 4. 3. Het tabblad ‘Duurste gesprek’ 

Dit tabblad toont de bestemmelingen die verantwoordelijk zijn voor de hoogste gesprekskosten. 
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4. 4 .5. Limiet 
Wanneer u op de subrubriek ‘Limiet’ klikt, verschijnen twee tabbladen: 

- het tabblad ‘Bedrag’ 
- het tabblad ‘Duur’ 

 
De beschikbare velden zijn identiek op de twee tabbladen en werden reeds eerder besproken in de 
subrubriek ‘Alle gebruikers’. Voor meer informatie hierover, zie ‘Overzicht van alle gebruikers’ vanaf 
pagina 23. 

4. 4. 5. 1. Het tabblad ‘Bedrag’ 

Dit tabblad bevat de gsm-nummers waarvan de totale gesprekkosten een bepaalde limiet overschrijden. 

 

4. 4. 5. 2. Het tabblad ‘Duur’ 

Dit tabblad bevat de gsm-nummers waarvan de totale gesprekstijd een bepaalde limiet overschrijdt. 

 

4. 4. 5. 3. Opvragen van detailgegevens van één gsm-nummer 

Vanuit de tabbladen ‘Duur’ en ‘Bedrag’ kunt u ook de detailkosten van één gsm-nummer opvragen. Klik 
hiervoor op het gewenste gsm-nummer.  

U activeert nu een drill-down,  waardoor u de detailgegevens van één gsm-nummer te zien krijgt. De 
weergegeven tab is het tabblad ‘Gesprekken’ (zie Oproepen van de details van één gsm-nummer). Het is 
echter ook mogelijk de andere detailgegevens te bekijken. 
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4. 4 .6. Business hours 
Wanneer u op de subrubriek ‘Business hours’ klikt, verschijnen twee tabbladen: 
 
- het tabblad ‘Gesprekken buiten kantooruren’ 
- het tabblad ‘Gesprekken binnen kantooruren’ 
 
De velden zijn identiek op beide tabbladen. 

4. 4. 6. 1. Het tabblad ‘Gesprekken buiten kantooruren’ 
Dit tabblad bevat de lijst van gesprekken die gevoerd werden buiten de kantooruren.  

 

4. 4. 6. 2. Het tabblad ‘Gesprekken binnen kantooruren’ 
Dit tabblad bevat de lijst van gesprekken die tijdens de kantooruren gevoerd werden.  
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4. 4. 6. 3. Opvragen van detailgegevens van één gsm-nummer 

Vanuit de twee tabbladen kunt u ook de detailkosten van één gsm-nummer opvragen.  

Klik hiervoor op het gewenste gsm-nummer.  

U activeert nu een drill-down,  waardoor u de detailgegevens van één gsm-nummer te zien krijgt. De 
weergegeven tab is het tabblad ‘Gesprekken’ (zie Oproepen van de details van één gsm-nummer). Het is 
echter ook mogelijk de andere detailgegevens te bekijken. 

4. 4 .7. Opties - Minuten 
Dit rapport geeft u een overzicht van: 

- de status van de voorafbetaalde gespreksminuten; 
- de status van het voorafbetaalde bedrag. 
 

Het scherm bestaat uit twee tabbladen: 

- Minuten 
- ProxiTime 

4. 4. 7. 1. Het tabblad ‘Minuten’ 

Bij verschillende opties, zoals AnyTime, ProxiFriends, ProxiWeekend en Mobile Group betaalt u vooraf 
een vast tarief voor een aantal minuten die u kunt opgebruiken gedurende de facturatieperiode. Niet-
gebruikte minuten kunnen worden overgedragen naar de volgende periode. 

 

Het tabblad ‘Minuten’ bevat de detailgegevens van gekozen tariefopties, zoals getoond in uw factuur in 
het raster per gsm-nummer.  
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Standaardvelden in het tabblad ‘Minuten’ 
 

Veld Omschrijving 

Gsm-nummer Gsm-nummer van de gebruikers 

Overgedragen 
minuten 

Belkrediet dat niet is opgebruikt tijdens de vorige maand en 
dat dus naar de huidige facturatieperiode overgedragen 
wordt 

Minuten in de optie Belkrediet van de huidige facturatieperiode, zoals bepaald 
in het tariefplan 

Opgebruikte 
minuten 

Totale belkrediet dat tijdens de huidige facturatieperiode 
opgebruikt werd. Dit belkrediet omvat het belkrediet van de 
vorige maand en van de lopende maand. 

Over te dragen 
minuten 

Belkrediet dat naar de volgende facturatieperiode moet 
overgedragen worden. Het aantal minuten stemt overeen 
met het belkrediet van de lopende maand, min het 
belkrediet dat reeds opgebruikt werd, met uitzondering van 
het overgedragen belkrediet van de vorige maand. 

Activaties Totaal van de activatiekosten 
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Optionele velden in het tabblad ‘Minuten’ 
 

Veld Omschrijving 

Groep naam Gepersonaliseerde naam van de groep waartoe de gebruiker 
behoort 

Naam sub-groep Gepersonaliseerde naam van de subgroep waartoe de gebruiker 
behoort 

Naam gsm-nummer Gepersonaliseerde naam die aan dit gsm-nummer toegekend 
werd 

Gebr. ref1 Eerste gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Gebr. ref2 Tweede gepersonaliseerde referentie die aan dit gsm-nummer 
toegekend werd 

Klantenrekening Nummer van de klantenrekening 

Naam klant Naam van de rekening waartoe de gsm behoort die deze oproep 
gevoerd heeft 

Account referentie 1 Eerste gepersonaliseerde referentie van de rekening waartoe de 
gsm behoort die deze oproep gevoerd heeft 

Account referentie 2 Tweede gepersonaliseerde referentie van de rekening waartoe de 
gsm behoort die deze oproep gevoerd heeft 

Tariefplan Het toegepaste tarief voor de betreffende gebruiker (Corporate, 
Mobile Group, ProxiPro, ...) 

Type Omschrijving van de gekozen tariefoptie 

Activaties Totaal van de activatiekosten 

(bv. Indienststelling van ProxiDuo-service) 

Abonnementen Totaal van de abonnementskosten 

(bv. ProxiComfort, ProxiWeekend) 

OCC Totaal van de andere kosten en tegoeden 

(bv. Eindejaarspromotie, ProxiReplace-franchise) 

Gesprekken Totaal van de oproepkosten voor het betreffende gsm-nummer 

SMS Totaal van de SMS-kosten voor het betreffende gsm-nummer 

(alfanumerieke berichten) 

Data Totaal van de kosten voor het gebruik van GPRS 

(voor datatransmissie van services die een hoge snelheid vereisen 
; de gebruiker sluit zich direct aan op het netwerk van het bedrijf of 
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Veld Omschrijving 

op het Internet) 

Multimedia Totaal van de kosten voor het gebruik van Multimedia 

(eenvoudige toegang tot een reeks informatiebronnen zoals 
financieel of algemeen nieuws, sportberichten, enz.) 

MMS Totaal van de kosten voor het gebruik van MMS (berichten die 
eveneens geluids- en beeldfragmenten kunnen bevatten) 

Totaal Totalen kosten van de gebruiker van het betreffende gsm-
nummer (Activaties, Abonnementen, OCC, Gesprekken, SMS, 
Data, WAP, MMS) 

4. 4. 7. 2. Het tabblad ‘ProxiTime’ 

ProxiTime is een tariefplan zonder abonnementskosten. Maandelijks betaalt de gebruiker een vast bedrag 
aan belkrediet. Wat de gebruiker niet opgebeld heeft, wordt overgedragen naar de eerstvolgende maand. 
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Standaardvelden in het tabblad ‘ProxiTime’ 
 

Veld Omschrijving 

Gsm-nummer Gsm-nummer van de gebruikers 

Type (inclusief 
BTW) 

Omschrijving van het tariefplan van een oproepnummer (bij 
ProxiTime 15 EUR) 

Overdracht 
vorige maand 

Het belkrediet dat niet is opgebruikt tijdens de vorige maand 
en dat dus wordt overgedragen naar de huidige 
facturatieperiode 

Bedrag in optie Belkrediet van de huidige facturatieperiode, zoals bepaald in 
het tariefplan 

Gebruikt bedrag Totaal beldkrediet dat tijdens de huidige facturatieperiode 
werd opgebruikt. Dit belkrediet omvat het belkrediet van de 
vorige maand en de lopende maand. 

Overdracht naar 
volgende 
maand 

Belkrediet dat naar de volgende maand moet worden 
overgedragen. Dit bedrag stemt overeen met het belkrediet 
van de lopende maand, min het belkrediet dat reeds werd 
opgebruikt, met uitzondering van het overgedragen belkrediet 
van vorige maand. 

 

Optionele velden in het tabblad ‘ProxiTime’ 
De optionele velden zijn dezelfde als deze in het tabblad ‘Minuten’. 

4. 4 .8. Mijn groep 
Dit rapport wordt voornamelijk gebruikt om na te gaan welke gsm-gebruikers van de organisatie naar 
elkaar telefoneren, m.a.w. je krijgt hier een overzicht van de intra-company calls. U kunt echter ook 
externe bestemmelingen en vaste telefoonnummers weergeven indien u dit wenst. 

 

U kunt de weer te geven bestemmelingen eerst definiëren in ‘Mijn ProxiManage’. 

 



 

Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel, BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1 
 Pagina 108 van 108 

 

 

Standaardvelden in de subrubriek ‘Mijn groep’ 
 

Veld Omschrijving 

Gsm-nummer Gsm-nummer van de gebruiker 

Klantenrekening Klantenrekening waartoe het gsm-nummer behoort 

Datum Datum van het betreffende gesprek 

Uur  Tijdstip van het betreffende gesprek 

Duur Totale duur van het betreffende gesprek 

Bestemming Bestemmeling van het gesprek 

Bedrag Gesprekskosten voor het betreffende gesprek 

 

Optionele velden in het tabblad ‘Mijn groep’ 
 

Veld Omschrijving 

Naam gsm-nummer Gepersonaliseerde naam toegekend aan dit gsm-nummer 

Gebr. ref1 Eerste gepersonaliseerde referentie toegekend aan dit gsm-
nummer 

Gebr. ref2 Tweede gepersonaliseerde referentie toegekend aan dit gsm-
nummer 

Naam klant Naam van de klantenrekening  
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Veld Omschrijving 

Account referentie 1 Eerste gepersonaliseerde referentie toegekend aan de 
klantenrekening 

Account referentie 2 Tweede gepersonaliseerde referentie toegekend aan de 
klantenrekening 

Tarief Tariefcategorie 

Zone/Land/Operator Zone waarin de bestemmeling zich bevindt 

Type Tariefplan 

Bijkomende diensten Totaal van de bijkomende diensten 

4. 4 .9. Proximus Budget Manager 
Proximus Budget Manager is de ideale oplossing om de kosten voor de mobiele telefonie van een 
onderneming perfect te beheersen en te verminderen. Hiermee kan de werkgever precies het bedrag 
bepalen dat aan mobiele communicatie wordt besteedt voor elke medewerker met een gsm-nummer. Hij 
bepaalt enkel het vooraf bepaalde bedrag dat hij voor zijn rekening wil nemen, per type oproep of per 
gesprekscategorie. Als de medewerkers dat bedrag overschrijden of diensten gebruiken waarvoor de 
werkgever niet tussenkomt, ontvangen ze een aparte factuur.  

 

Om dit rapport te consulteren, volgt u de onderstaande procedure: 

 Ga naar de rubriek ‘Ad-hocrapporten’. 
 Klik op het rapport ‘Proximus Budget Manager’. 
 Dit rapport bestaat uit twee tabladen: ‘Sponsor Account’ en ‘Member Account’. 

 Voor een correcte weergave van uw Proximus Budget Manager-gegevens, moeten alle member 
accounts binnen dezelfde Sponsor Account toegevoegd zijn aan Proximus Fleet M@nagement. 

4. 4. 9. 1. Sponsor Account 
Het eerste tabblad ‘Sponsor Account’ bevat de detailgegevens van de organisatie. 
Dit tabblad bevat zowel standaardvelden als optionele velden. 
 

 



 

Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel, BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1 
 Pagina 110 van 110 

 

Standaardvelden in het tabblad ‘Sponsor Account’ 
 

Veld Omschrijving 

Klantenrekening Nummer van de klantenrekening 

Naam Naam van de klant 

PBM OCC’s Gebudgetteerde kosten gefactureerd aan 
de klant 

Andere OCC’s Andere kosten en tegoeden op 
klantenrekeningniveau, bv. ProxiVolume 
kortingen 

Commerciële kredieten Kredieten waarvan het niet gebruikte bedrag 
wordt overgedragen naar volgende maand.  

Totaal, excl. btw Totaal van alle kosten, zonder btw, voor de 
klant 

Btw Btw op het totaal van alle kosten voor de 
klant 

Totaal Totaal van de factuur, incl. btw, voor de klant 

Optionele velden in het tabblad ‘Sponsor Account’ 
 

Veld Omschrijving 

Groep naam Gepersonaliseerde naam van de groep 
waartoe de klant behoort 

Naam subgroep Gepersonaliseerde naam van de subgroep 
waartoe de klant behoort 

Factuurnaam Naam van de klant zoals weergegeven op 
de factuur 

Account referentie 1 Eerste gepersonaliseerde referentie 
toegekend aan de klantenrekening 

Account referentie 2 Tweede gepersonaliseerde referentie 
toegekend aan de klantenrekening 

Btw-nummer Nummer van de factuur op papier 

kortingen Totale kortingen voor het sponsor account 

 

Indien u één klantenrekening aanklikt, krijgt u de lijst van alle profielen toegekend aan de klantenrekening.  
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Verder klikken op één profiel onder het tabblad ‘PBM Detail per Profiel’ geeft een scherm met de 
detailgegevens voor dat profiel. In het eerste voorbeeld ziet u een profiel waar gekozen is voor een vast 
bedrag zonder onderscheid inzake gebruikstype of -groep.  

 

 

Voor de overige tabbladen verwijzen naar de eerste besproken tabbladen onder de subrubriek 
Klantenrekeningen van de rubriek WIE.  
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4. 4. 9. 2. Member Account 
Het tweede tabblad ‘Member Account’ bevat de lijst van gsm-nummers voor alle Sponsor Accounts. 
Een filter is mogelijk via dit scherm zodat de gebruiker alle leden van een Sponsor Account of één profiel 
kan groeperen.  
Dit tablad bevat een zowel standaardvelden als optionele velden. 
 

 

 

Standaardvelden in het tabblad ‘Member Account’ 
 

Veld Omschrijving 

Gsm-nummer Gsm-nummer 

Klantenrekening van de werknemer Nummer van de klantenrekening 

Sponsor Account ProxiBudget nummer van de klant 

Profielnaam Bevat een set van voorgedefinieerde niveaus. 
De keuze van mogelijke niveau combinaties 
wordt bepaald door het profiel.  

PBM OCC’s Deel betaald door de werkgever 

Totaal Totaalbedrag van alle kosten voor het gsm-
nummer 

 

Optionele velden in het tabblad ‘Member Account’ 
 

Veld Omschrijving 

Naam gsm-nummer Naam van de gsm-gebruiker 

Factuurnaam Naam van de klant zoals weergegeven op de 
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factuur 

Gebr. ref1 Eerste gepersonaliseerde referentie toegekend 
aan dit gsm-nummer 

Gebr. ref2 Tweede gepersonaliseerde referentie toegekend 
aan dit gsm-nummer 

Profiel referentie Gepersonaliseerde referentie die u aan het 
profiel toegekend hebt in de module 
‘Administation’ 

Andere OCCs Andere kosten en tegoeden op 
klantenrekeningniveau 

Commerciële kredieten Kredieten waarvan het niet-gebruikte bedrag 
wordt overgedragen naar volgende maand.  

Activaties Totaal van de activatiekosten oproepkosten voor 
het betreffende gsm-nummer 

(bv. indienststelling van ProxiDuo-service) 

Abonnementen Totaal van de abonnementskosten 
oproepkosten voor het betreffende gsm-
nummer 

(bv. ProxiComfort, ProxiWeekend) 

Gesprekken Totaal van de oproepkosten voor het 
betreffende gsm-nummer 

SMS Totaal van de sms-kosten voor het betreffende 
gsm-nummer (alfanumerieke berichten) 

Data Totaal van de kosten voor het gebruik van 
datadiensten, bv. GPRS, voor het betreffende 
gsm-nummer 

(voor datatransmissie van services die een hoge 
snelheid vereisen; de gebruiker sluit zich direct 
aan op het netwerk van het bedrijf of op het 
internet) 

Data volume  

Data Time  

Kortingen Totale kortingen voor het member account 

 

Indien u één gsm-nummer aanklikt, krijgt u een scherm met de detailgegevens voor dat gsm-nummer. In 
het eerste voorbeeld ziet u een profiel waar gekozen is voor een vast bedrag zonder onderscheid inzake 
gebruikstype of -groep. 
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 Een apart CSV-bestand zal voor het ProxiBudget-rapport aangemaakt worden indien u via 
Administration een Rough Data aanvraagt. Bovenaan het scherm van de rubriek ProxiBudget 
Manager zal dan ook de volgende tekst verschijnen: ‘Via de optie ProxiManage > Administration > 
Rough Data kunt u een bestand aanvragen dat alle gegevens over het product PROXIMUS BUDGET 
MANAGER bevat’.  

4. 4 .10. Persoonlijke rapporten 
In persoonlijke rapporten kunt u de door u aangepaste gegevenstabellen en rapporten opslaan. Zo kunt u 
de volgende elementen bewaren: 

- Filters 
- Toegevoegde / verwijderde kolommen  
- Ad-hocrapporten 
- Evolutierapporten  
 

Elke gebruiker kan vijf persoonlijke rapporten bewaren in ProxiManage. 

 

Deze rapporten zullen automatisch bijgewerkt worden voor de nieuwe facturatieperiodes. 

Een persoonlijk rapport creëren 
Een persoonlijk rapport kunt u aanmaken op de volgende manier: 

 Open de rubriek ‘Ad-hocrapporten’. 
 Klik op de subrubriek ‘Persoonlijk rapport’. 

U komt in het volgende scherm terecht. 
 

 
 

 Klik op de knop  in de actiebalk. 
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 Vervolgens bepaalt u vanuit welke rubriek u wilt vertrekken om een persoonlijk rapport te creëren. 
 

 
 Klik op Volgende. 
 Kies hierna de gewenste gegevens waarvoor u een persoonlijk rapport wilt maken. 

 

 
 

 Klik op Volgende. 
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 In bepaalde gevallen dient u nog zoekcriteria op te geven (zie onderstaande schermafdruk). Dit is het 
geval wanneer u een persoonlijk rapport wenst voor één gebruiker, één klantenrekening, één 
(sub)groep, één gesprekstype, één sms-type, enz. 
 

 
 

 Klik op Volgende. 
 De opgevraagde gegevens zullen op het scherm verschijnen. 

 

 
 Pas nu de nodige filters toe. Voeg eventueel kolommen toe of verwijder kolommen die u niet nodig 

hebt. U kunt eveneens een evolutierapport creëren. 
 Wanneer het rapport het gewenste uitzicht heeft, klikt u op de knop ‘Rapport opslaan’. 
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 Geef het rapport een naam in het volgende scherm. 
 

 
 Klik ten slotte op Einde. 
 Hierna krijgt u de melding dat het gepersonaliseerde rapport succesvol bewaard werd. 

 

 
 

 Via de Overzicht-knop keert u terug naar het eerste scherm, waar het rapport werd toegevoegd. 
 

 

Een persoonlijk rapport wijzigen 
Een persoonlijk rapport kunt u wijzigen op de volgende manier: 

 Open de rubriek ‘Ad-hocrapporten’. 
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 Klik op de subrubriek ‘Persoonlijk rapport’. 
U komt in het volgende scherm terecht. 
 

 
 

 Klik op de link   naast het rapport dat u wenst te wijzigen. 
 Voer de gewenste wijzigingen door. 
 Klik op de knop ‘Bewaar rapport’. 
 Klik op Einde. 
 Hierna krijgt u de melding dat het gepersonaliseerde rapport bewaard werd. 
 Via de Overzicht-knop keert u terug naar het eerste scherm. 

Een persoonlijke rapport verwijderen 
Een persoonlijk rapport kunt u verwijderen op de volgende manier: 

 Open de rubriek ‘Ad-hocrapporten’. 
 Klik op de subrubriek ‘Persoonlijk rapport’. 

U komt in het volgende scherm terecht. 
 

 
 

 Klik op de link  naast het rapport dat u wenst te verwijderen. 
 U wordt gevraagd te bevestiging dat u het rapport wenst te verwijderen. 
 Bevestig met de OK-knop. 
 Het persoonlijk rapport is nu definitief verwijderd. 
 

4. 5.  Offlinerapporten 
Dankzij de functie offlinerapporten kan de PFM-gebruiker zijn rapporten downloaden in Excel-formaat, in 
plaats van ze online te bekijken. De rapporten die gedwonload kunnen worden, zijn dezelfde als de 
rapporten waarover de gebruiker kan beschikken via het menu ‘Vooraf gedefinieerde rapporten’.  

 

De rubriek ‘Offlinerapporten’ is onderverdeeld in twee subrubrieken: Verzoeken en Resultaten. 
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Subrubrieken van de rubriek ‘Offlinerapporten’: 

 

Subrubriek Beschrijving 

Verzoeken  In deze rubriek kan de gebruiker offlinerapporten 
aanvragen. 

Resultaten  In deze rubriek kan de gebruiker de aangevraagde 
rapporten downloaden. 

 

4. 5 .1. Verzoeken 
 

Een offlinerapport aanvragen 
Volg de onderstaande procedure om een offlinerapport aan te maken: 

 Open de rubriek ‘Offlinerapporten’. 
 Selecteer het gewenste type rapport, bv. ‘Wie- rapporten’.

 
 Klik op ‘Volgende’. 
 Selecteer een van de voorgestelde rapporten: 
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 Geef het zoekcriterium in:  
 

 

 

 Niet alle rapporten vergen een zoekcriterium, waardoor deze stap mogelijk overgeslagen wordt. 
Volg gewoon de instructies die weergegeven worden voor elk rapport.  

 Selecteer de kolommen van het rapport: 
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 Kijk nogmaals de ingegeven criteria na en bevestig vervolgens uw aanvraag: 
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 Daarna kunt u ofwel een nieuwe aanvraag indienen, ofwel onmiddellijk het aangevraagde rapport 
downloaden in de rubriek ‘Resultaten’.  

 

4. 5 .2. Resultaten 
 

In deze rubriek vindt u alle rapporten die klaar zijn om gedownload te worden. De raporten blijven zeven 
dagen beschikbaar, daarna worden ze automatisch gewist.  

 

 

 

Een rapport downloaden 

 Klik op het pijltje  in de kolom ‘Downloaden’. 
 Kies vervolgens of u het bestand wilt openen of opslaan. 
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Als u de rapporten hebt gedownload, zijn ze niet langer beschikbaar in de rubriek ‘Resultaten’. 
 

4. 6. Mijn ProxiManage 
In de rubriek ‘Mijn ProxiManage’ kunt u de parameters voor de ‘Ad-hocrapporten’ instellen. U vindt twee 
subrubrieken terug in deze rubriek: 

 

- de subrubriek ‘Mijn voorkeur’; 
- de subrubriek ‘Own Group’. 

4. 6 .1. De subrubriek ‘Mijn voorkeur’ 
In de subrubriek ‘Mijn voorkeur’ kunt u parameters definiëren voor de volgende ad-hocrapporten: 

- Top gebruikers 
- Top gesprekken 
- Top bestemmingen 
- Limiet 
- Business hours 
 

‘Mijn voorkeur’ bestaat uit drie onderdelen: 

- Business Hours 
- Limiet 
- Top X 
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4. 6. 1. 1. Business hours 

In dit onderdeel kunt u de werkdagen en -uren instellen. 

Kruis de werkdagen aan in het onderdeel ‘Werkdagen’ en vermeld de werkuren in het onderdeel 
‘Werkuren’.  

Respecteer hierbij steeds het weergegeven formaat: twee cijfers voor de uren, gevolgd door een dubbele 
punt, en twee cijfers voor de minuten. 

Deze parameters worden gebruikt in het ad-hocrapport ‘Business hours’. Zo kunt u gemakkelijk nagaan 
welke gesprekken binnen en buiten de gepersonaliseerde werktijden gevoerd werden. 

4. 6. 1. 2. Limiet 
In dit onderdeel kunt u: 
 
- een limiet bepalen voor de totale gespreksduur, uitgedrukt in uren, minuten en seconden; 
- een limiet bepalen voor het totaalbedrag van de gesprekskosten, uitgedrukt in de munt van uw 

keuze. 
Deze twee parameters worden gebruikt in het ad-hocrapport ‘Limiet’. Zo kunt u gemakkelijk nagaan voor 
welke gsm-nummers de vooraf ingestelde limiet overschreden werd, wat de totale gespreksduur of de 
totale gesprekskosten betreft. 

4. 6. 1. 3. Top X 
In dit onderdeel kunt u de parameter instellen voor de volgende ad-hocrapporten: 
 
- Top gebruikers 
- Top gesprekken 
- Top bestemmingen 
 

Deze parameter legt het aantal lijnen vast die in het geselecteerde rapport beschikbaar zullen zijn. De X 
eerste gebruikers, gesprekken of bestemmingen zullen in het betreffende rapport beschikbaar zijn. X 
staat hier voor de gepersonaliseerde parameter. 
 

U kunt deze parameter kiezen uit een keuzelijst. 
 

 

4. 6. 1. 4. Wijzigingen opslaan 

Om de aangebrachte wijzigingen te bewaren, klikt u u op de knop ‘Opslaan’.  
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4. 6 .2. De subrubriek ‘Mijn groep’ 
In deze subrubriek kunt u parameters instellen voor het ad-hocrapport ‘Mijn Groep’. 

 

 

 

In de keuzelijst ‘Beschikbare gebruikers’ kunt u de gewenste nummers selecteren en via de juiste 
pijltjesknop overbrengen naar de lijst ‘Gebruikers in groep’.  

 

Wenst u eveneens gsm-nummers toe te voegen die geen deel uitmaken van de organisatie, ga dan als 
volgt te werk: 

 Voer de landcode in ter hoogte van het vak ‘Landcode’. 
 Voer het gsm-nummer in ter hoogte van het vak ‘Gsm-nummer’. 
 Klik op Toevoegen. 

Het gsm-nummer zal onmiddellijk toegevoegd worden aan de lijst ‘Gebruikers in groep’. 
 Wenst u het nummer weer te verwijdereren uit de lijst ‘Gebruikers in groep’, klik dan op het pijltje dat 

naar links wijst. 
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Wenst u nummers van vaste toestellen toe te voegen (buiten of binnen de organisatie), ga dan als volgt 
te werk: 
 Voer de landcode in ter hoogte van het vak ‘Landcode’. 
 Voer het kengetal van de zone in ter hoogte van het vak ‘Kengetal’. 
 Voer het telefoonnummer in ter hoogte van het vak ‘Telefoonnummer’. 
 Klik op Toevoegen. 

Het telefoonnummer zal onmiddellijk toegevoegd worden aan de lijst ‘Gebruikers in groep’. 
 Wenst u het nummer terug te verwijdereren uit de lijst ‘Gebruikers in groep’, klik dan op het pijltje dat 

naar links wijst. 

4. 6. 2. 1. Wijzigingen opslaan 

Om de aangebrachte wijzigingen te bewaren, klikt u op de knop ‘Opslaan’. 

 

  

4. 7. Rough data 
Via een ‘rough data download’ kunt u alle details van de facturatie gegevens per facturatie periode 
downloaden, zoals: factuurnummer, factuurdatum, facturatie periode, totaalbedrag incl./excl. btw, alle 
gepersonaliseerde gegevens (namen, groepen, subgroepen, referenties), ProxiBudget informatie, 
gedetailleerd overzicht van de gesprekken, sms’en, GPRS, enz. 

 

De gegevens worden opgestuurd in CSV-formaat. Dit formaat is bedoeld voor het integreren van data 
met interne systemen en databases zoals MS Access, Oracle-databases of SQL-servers. 

 

Indien uw bestand meer dan 65.000 rijen bevat, kan het niet in MS Excel geopend worden door de 
beperking van het aantal rijen in MS Excel. Bij het openen in MS Excel zal in dat geval de foutboodschap 
‘File not loaded completely’ verschijnen. In dat geval kunt u het bestand het best uitpakken via Winzip en 
openen in Notepad. In Notepad kan het bestand dan in verschillende bestanden worden uitgesplitst, 
zodat u vervolgens de gegevens alsnog in MS Excel kunt raadplegen. 

 

Het spreekt voor zich dat u enkel de gegevens kunt opvragen waartoe u zelf toegang hebt. U kunt ze 
downloaden via ProxiManage en daarna opslaan waar u wenst.  

 

De gegevens worden door Proximus verstuurd naar het e-mailadres van de PFM(E)-gebruikers. 

 

4. 7 .1. De subrubrieken ‘Rough data’ 
 

Voor de download van rough data gaat u als volgt te werk: 
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 Ga naar de Rough Data-rubriek in ProxiManage. 
 Klik op de subrubriek ‘Rough Data’. 

 

 

         
 

4. 7. 1. 1. Het tabblad ‘Ruwe data vragen’ 

 
 In het volgende scherm verschijnen de facturatie periode en uw e-mailadres. 

Selecteer de gewenste periode. 
 

 
 
 Selecteer vervolgens de gewenste ontvangstmogelijkheid: 
 
Ontvangst via e-mail: 
 Selecteer ‘via e-mail’ en klik op ‘Ruwe data vragen’. 
 Het bestand zal vanaf de volgende dag verzonden worden naar het opgegeven e-mailadres. 
 
Ontvangst via FTP-download: 
 Selecteer: ‘Via FTP-download’ en klik vervolgens op ‘Ruwe data vragen’. 
 Het bestand zal na een bepaalde tijd beschikbaar zijn voor download via de tab ‘Ruwe data 

downloaden’, waarbij de termijn afhankelijk is van de grootte van het bestand. U wordt via e-mail 
gewaarschuwd als het bestand beschikbaar is.  

 

 Indien de gebruiker geen Proximus Budget Manage heeft, zal hij een leeg CSV-bestand ontvangen.  
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4. 7. 1. 2. Het tabblad ‘Ruwe data downloaden’ 
De bestanden die werden aangevraagd in de tab ‘Ruwe data vragen’ met als ontvangstoptie ‘FTP-
download’ verschijnen hier zodra ze beschikbaar zijn. De bestanden blijven zeven dagen ter beschikking; 
daarna worden ze gewist.  

 

 

 

De gegevens downloaden 
 Klik op het pijltje  in de kolom ‘Downloaden’. 
 Sla het bestand op in CSV-formaat. 
 
 

 

4. 7 .2. Rough data specifieke rapporten :  
 

 Global Overview Reports 
 Usage Reports 
 Discount Reports  

 

Beschrijving « Global Overview » rapport  

 

Via een ‘Global Overview rapport’ kunt u alle details van de facturatie gegevens per facturatie periode 
downloaden, zoals: factuurnummer, factuurdatum, facturatie periode, totaalbedrag incl./excl. Btw, alle 
gepersonaliseerde gegevens (namen, groepen, subgroepen, referenties), ProxiBudget informatie, 
gedetailleerd overzicht van de gesprekken, kortingen, sms’en, GPRS, met een totaal Netto prijs per 
gebruiker. 

 

Beschrijving “Usage Net Price”rapport 

 

Via een ‘ Usage Net Price rapport’ kunt u alle details van het gebruik per facturatie periode downloaden, 
zoals: factuurnummer, factuurdatum, facturatie periode, totaalbedrag incl./excl. Btw, alle 
gepersonaliseerde gegevens (namen, groepen, subgroepen, referenties), ProxiBudget informatie, 
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gedetailleerd overzicht van de gesprekken, kortingen, sms’en, GPRS, met een totaal Netto prijs per 
gebruiker. 

 

Beschrijving “Discount Details” rapport  

 

Via een ‘Discount Details rapport ’ kunt u een gedetailleerd overzicht over Kortingen details per facturatie 
periode downloaden, met een totaal Netto prijs per gebruiker. 

 

4. 7 .3. De subrubrieken ‘Rough data’ 
 

Voor de download van rough data gaat u als volgt te werk: 

 Ga naar de Rough Data-rubriek in ProxiManage. 
 Klik op de subrubriek ‘Rough Data’. 

 

 

         
 

4. 7. 3. 1. Het tabblad ‘Ruwe data vragen’ 

 
 In het volgende scherm verschijnen de facturatie periode. 

Selecteer de gewenste periode. 
 2 download mogelijkheid: 

 

 Eenmalig aanvraag  
 Automatische maandelijkse aanvraag: het rapport zal automatisch beschikbaar zijn via FTP-

download’ na elke facturatie periode. 
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(gelijkbaar aanvraag voor de 3 subrubrieken)  

 

 

 

Ontvangst via FTP-download: 
 
 Het bestand zal alleen beschikbaar zijn via FTP download  
 Selecteer: ‘Via FTP-download’ en klik vervolgens op ‘Ruwe data vragen’. 
 Het bestand zal na een bepaalde tijd beschikbaar zijn voor download via de tab ‘Ruwe data 

downloaden’, waarbij de termijn afhankelijk is van de grootte van het bestand. U wordt via e-mail 
gewaarschuwd als het bestand beschikbaar is.  

 

 Indien de gebruiker geen Proximus Budget Manage heeft, zal hij een leeg CSV-bestand ontvangen.  

 

 

 

 

4. 7. 3. 2. Het tabblad ‘Ruwe data downloaden’ 
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De bestanden die werden aangevraagd in de tab ‘Ruwe data vragen’ met als ontvangstoptie ‘FTP-
download’ verschijnen hier zodra ze beschikbaar zijn. De bestanden blijven zeven dagen ter beschikking; 
daarna worden ze gewist.  

 

 

 

De gegevens downloaden 
 Klik op het pijltje  in de kolom ‘Downloaden’. 
 Sla het bestand op in CSV-formaat. 
 
 
De gegevens worden opgestuurd in CSV-formaat. Dit formaat is bedoeld voor het integreren van data 
met interne systemen en databases zoals MS Access, Oracle-databases of SQL-servers. 

 

Indien uw bestand meer dan 65.000 rijen bevat, kan het niet in MS Excel geopend worden door de 
beperking van het aantal rijen in MS Excel. Bij het openen in MS Excel zal in dat geval de foutboodschap 
‘File not loaded completely’ verschijnen. In dat geval kunt u het bestand het best uitpakken via Winzip en 
openen in Notepad. In Notepad kan het bestand dan in verschillende bestanden worden uitgesplitst, 
zodat u vervolgens de gegevens alsnog in MS Excel kunt raadplegen. 

 

Het spreekt voor zich dat u enkel de gegevens kunt opvragen waartoe u zelf toegang hebt. U kunt ze 
downloaden via ProxiManage en daarna opslaan waar u wenst.  

 

De gegevens worden door Proximus verstuurd naar het e-mailadres van de PFM(E)-gebruikers. 
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Global Overview Beschrijving (29 kolom): 
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Global Overview Template  

 

Stap 1: Download de Template 

Stap2: Bewaar de Template op uw PC 
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Stap 3: upload uw Global Overview rapport (CSV) door op ‘Refresh Data’ te klikken 

 

 

 

 

 

Stap 4: Klik op ok voor de data op te laden in de Template 

 

 

 

Usage Rapport Beschriving (19 kolom): 
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Korting rapport Beschrijving (10 kolom) : 
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Terminologie Beschrijving  
 

Gross 
amount 
 
Bruto 
Bedrag 
 

 

Het Bruto bedrag zonder berekening van eenheidskredieten, commerciële 
kredieten of kortingen op alle niveaus. 

 

Billed 
amount 
 
 
Gefactureerd  
 
bedrag 

 

Het is het bedrag dat op de rekening getoond is, betekenend: houdend 
rekening met de eenheidskredieten op alle niveaus (de dienst, rekening, 

groepsniveau, maar zonder de rekening en de dienst commerciële 
kredieten (munteenheidkredieten) en zonder de kortingen op alle niveaus 

(de dienst, rekening, groepsniveau 
 

Base 
Amount 
 
Basisbedrag 

 

 

Bedrag waarop de korting wordt berekend. Het is het gefactureerde bedrag 
minus om het even welke commerciële kredieten en/of andere al toegepaste 

kortingen (hebbend een hogere prioriteit). 

 
Net amount 
 
NettoBedrag 

 

Het is het gefactureerde bedrag minus alle kortingen en commerciële kredieten. 
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5. De actiebalk 
 

5. 1. Inleiding 
De actiebalk vindt u terug in bijna alle schermen. Hij bevindt zich bovenaan het scherm. De balk bevat zes 
standaardknoppen die toegang verschaffen tot de overeenstemmende functies.  

 

 

De zes knoppen worden in de onderstaande tabel uitgelegd. 
 

Knoppen Omschrijving van de functie 

Tabel aanpassen 

  

Toevoegen / verwijderen van velden (of 
kolommen) 

Opties laden 

 

Uw persoonlijke instellingen bewaren 

Gegevens filteren 

  

Instellen van een filter om bepaalde rijen te 
selecteren 

Naar Excel exporteren 

  

Exporteren van alle gegevens in de huidige tabel 
naar Excel 

Evolutierapport maken  

 

Creëren van evolutierapporten (voor meer 
informatie, zie pagina 157, Evolutierapporten) 

Vernieuwen 

 

Verwijderen van alle door u ingestelde kolommen, 
filters en sorteringen, en opnieuw invoegen van de 
standaardkolommen indien u deze verwijderd had 

 
U kunt elke functie gebruiken door op de overeenstemmende knop te klikken. 
 

 Eens de weergave is aangepast of een tabel gefilterd is, blijven deze aanpassingen geldig tijdens de 
volledige werksessie.Dit betekent dat de oorspronkelijke parameters worden hersteld zodra u de 
verbinding verbreekt of wanneer u de site verlaat. 
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5. 2. Een tabel aanpassen 

5. 2 .1. Algemeen 
Wanneer een gegevenstabel op het scherm verschijnt, bevat deze een aantal standaardvelden. In 
sommige gevallen worden alle beschikbare velden standaard weergegeven. In andere gevallen zijn er 
optionele velden beschikbaar die u zelf kunt oproepen. 

U kunt zelf bepalen welke velden u in de tabel wenst op te nemen.  

VB Aanpassen van een tabel 

 Klik op de knop  om uw tabel aan te passen. 
 Er verschijnt een keuzelijst met beschikbare velden voor de tabel waarin u zich bevindt. 
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 Vink de velden aan die u wenst op te nemen in de gegevenstabel. Deselecteer de velden die u uit de 
gegevenstabel wenst te verwijderen. 

 Klik op de knop  om uw wijzigingen toe te passen of klik op de knop  om 
uw wijzigingen te annuleren. 
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 U kunt een kolom eveneens verbergen door het kruisje aan te klikken dat u in de rechterbovenhoek van de kolom vindt. 

U kunt ook alle optionele velden in één keer verwijderen door te klikken op de knop . Deze knop 
verwijdert echter ook automatisch alle filters die u op de tabel hebt toegepast.  

5. 2 .2. Een tabel op een tabblad aanpassen 
Het aanpassen van een tabel die zich op een tabblad bevindt, vormt een bijzondere toepassing. 

Wanneer u klikt op de knop om velden toe te voegen of te verwijderen vanaf een tabblad, verschijnt een 
lijst met velden die enkel in dit tabblad beschikbaar zijn. 
 

 U kunt ook alle optionele velden in één keer verwijderen door te klikken op de knop . Deze knop 

verwijdert echter ook automatisch alle filters die u op de tabel toegepast hebt en sorteert de 
gegevens weer op de oorspronkelijke manier. 

 

 Wanneer u van het aanpassingsvenster voor een tabblad overgaat naar een ander tabblad, worden 
de aangebrachte wijzigingen geannuleerd! 

5. 2 .3. Persoonlijke instellingen bewaren 
Elke gebruiker kan in de verschillende gegevenstabellen zijn eigen instellingen opslaan, d.w.z. de velden 
(kolommen) die u toevoegt of verwijdert, kunnen als dusdanig bewaard worden in de tabel. 

 

Opmerkingen: 

- Elke gebruiker kan maximaal acht persoonlijke instellingen opslaan, d.w.z. in acht schermen kunt u 
kolommen toevoegen en/of verwijderen en de tabel op die manier opslaan. 

- Per gegevenstabel kunt u slechts één set van persoonlijke instellingen opslaan. 
- Deze instellingen kunnen voor elke scherm verschillend zijn. 

Als u bijvoorbeeld in één tabel de naam van de groep toevoegt, verschijnt deze enkel in deze tabel en 
niet in een ander scherm. 

5. 2. 3. 1. Persoonlijke instellingen opslaan 
U kunt uw persoonlijke instellingen als volgt opslaan: 

 

 Open de gewenste gegevenstabel (bv. Wie – Alle klantenrekeningen) en klik op de knop 
 
in de 

actiebalk zodat het volgende scherm verschijnt. 
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 Activeer de gewenste velden. 
 

 
 Om deze persoonlijke instellingen op te slaan, klikt u op de knop  in de actiebalk. 

 Deze persoonlijke instellingen kunnen op elk moment terug gewijzigd worden door de 
bovenstaande procedure opnieuw uit te voeren. 
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5. 2. 3. 2. Persoonlijke instellingen weergeven bij het heropenen van de applicatie 
De persoonlijke instellingen worden onmiddellijk na het opslaan weergegeven. 

Wanneer u echter de applicatie sluit en heropent, zult u in eerste instantie terug de standaardinstellingen 
zien.  

Om uw persoonlijke instellingen weer te geven, doet u het volgende: 

 

 Open de tabel waarin u uw persoonlijke instellingen bewaard had. 

 Klik op de knop  in de actiebalk. 

 De standaardinstellingen worden nu vervangen worden door uw eigen instellingen. 
Deze knop dient u aan te klikken in alle gegevenstabellen waar u uw persoonlijke instellingen wenst 
te zien. 

5. 2. 3. 3. Persoonlijke instellingen verwijderen 
U kunt op elk moment uw persoonlijke instellingen definitief verwijderen uit een gegevenstabel. U gaat 
als volgt te werk: 

 

 Open de betreffende gegevenstabel (bijvoorbeeld Wie – Alle klantenrekeningen) en klik op de knop 

 
in de actiebalk. 

 Klik op de knop  om uw persoonlijke instellingen definitief te verwijderen. 

 
Herhaal deze stappen voor alle gegevenstabellen waarin u uw eigen instellingen wenst te 
verwijderen. 

5. 3. Een tabel filteren 
De tabellen bevatten een bepaald aantal rijen met gegevens. U kunt het aantal rijen verminderen door 
een filter toe te passen op één of meerdere velden. 
In wat volgt baseren we ons op een overzicht van de kosten per gsm-nummer. Na een kort overzicht van 
het filteropbouwvenster, zullen we 
 

- een filter toevoegen; 
- een filter wijzigen; 
- een filter verwijderen. 
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5. 3 .1. Filteropbouwvenster 

Wanneer u op de knop  klikt om de tabel te filteren, verschijnt het filteropbouwvenster. Wanneer er 
nog geen filter toegepast werd, ziet dit venster er als volgt uit: 

 

 

Als er reeds een filter actief was, verschijnt deze met de bijbehorende gegevens, zoals hieronder 
afgebeeld.  

 

 
Een filter bestaat uit de volgende onderdelen. 

De onderdelen van het filteropbouwvenster: 
Onderdelen Omschrijving 

Keuzelijst van het te filteren veld Dit onderdeel bevat het veld waarop het filtercriterium moet 
worden toegepast. Deze keuzelijst bevat alle beschikbare 
velden van de huidige gegevenstabel. 

Keuzelijst van de filteroperator Keuzelijst met toe te passen filteroperatoren. Deze operator is 
een link tussen de filtercriteria en het te filteren veld. 

De beschikbare operatoren zijn: 

=  (gelijk, identiek aan) 

<>  (verschillend van) 

<  (kleiner dan, vóór) 

<=  (kleiner dan of gelijk aan, vóór of eindigend met) 

>  (groter dan, na) 

>=  (groter dan of gelijk aan, na of beginnend met) 

Voorbeelden: 

Gsm-nummer = 0477/767676: de gsm met het nummer 
0477/767676; 

Naam <> ‘Mevr. Janssen’: Alle gsm’s waarvan de aangepaste, 
gepersonaliseerde naam niet gelijk is aan ‘Mevr. Janssen’. 

Filtercriterium Gezocht criterium of criterium waarmee een vergelijking moet 
worden uitgevoerd voor het geselecteerde veld. Hier verschijnt 
voor een aantal velden een keuzelijst waaruit u het gewenste 
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Onderdelen Omschrijving 

filtercriterium kunt kiezen. 

Keuzelijst And/Or Keuzelijst met de logische operatoren And en Or. Met deze 
logische operatoren kunt u meerdere criteria combineren. 

Knop ‘Toevoegen’ Met deze knop kunt u een filtercriterium toevoegen. 

Knop ‘Verwijderen’ Met deze knop kunt u een filtercriterium verwijderen. 

 
Past de filter toe en geeft het resultaat weer. 

 Annuleert de wijzigingen en geeft de oorspronkelijke rijen in de 
gegevenstabel weer. 

Knop ‘Verwijder alle filters’ Verwijdert alle ingestelde filters. 

 

Wanneer u de filterfunctie toepast, zult u merken dat er voor bepaalde velden (voornamelijk tekstvelden) 
een keuzelijst werd voorzien met de filterwaarden voor dat betreffende veld. Deze keuzelijst is 
beschikbaar voor de volgende velden:  
Groep naam, Naam subgroep, Naam gsm-nummer, Gebruiker referentie 1, Gebruiker referentie 2, 
Nummer klantenrekening, Naam klant, Klantrekening referentie 1, Klantrekening referentie 2, Tariefplan, 
enz. 

 

De keuzelijsten zijn steeds gesorteerd in oplopende volgorde (van A naar Z, van laag naar hoog).  

Een keuzelijst heeft twee grote voordelen: 

- U moet de waarde niet zelf invoeren, maar u kunt ze eenvoudigweg selecteren in de keuzelijst. 
- U moet niet onthouden hoe de gegevens ingevoerd waren (eerst naam, dan voornaam of eerst 

voornaam, dan naam of enkel de familienaam). 

VB Het veld ‘Naam gsm-nummer’’ 

Een keuzelijst wordt echter niet gebruikt voor velden die een te groot aantal waarden bevatten. Voor die 
velden werd er vooraf een standaardformaat gedefinieerd. Bij het ingeven van een filter moet u dit 
standaardformaat volgen voor een correct filter. 

 

Deze standaardformaten worden toegepast voor velden van het volgende type: 

- Datum alle velden met een datumweergave 
- Tijd alle velden met een tijdsweergave 
- Bedrag alle velden met bedragen in EUR 
- Volume alle velden met een volume uitgedrukt in KB 
- gsm-nummer het veld ‘gsm-nummer’ 

VB Het veld ‘Datum’ in het tabblad ‘Gesprekken’ van ‘Alle gebruikers’ 
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Voor velden die een groot aantal waarden bevatten EN daarnaast ook een formaat hebben dat steeds 
verschilt (bijvoorbeeld soms bevat het veld tekst, soms numerieke waarden), moet u zelf de 
desbetreffende tekst/waarden ingeven zoals weergegeven in de PFM-applicatie. Hiervoor kunt u de 
tekst altijd van tevoren selecteren en kopiëren om hem daarna te plakken in het veld van de 
criteriumfilter. 



 

Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel, BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1 
 Pagina 147 van 147 

5. 3 .2. Een nieuwe filter aanmaken 

VB Filteren op de tabel alle gebruikers 

 

 Klik op de knop  om de tabel te filteren. 
 In het venster dat verschijnt, klikt u op de knop ‘Toevoegen filter’. Er verschijnen keuzelijsten waarmee 

u het filtercriterium kunt definiëren. In dit voorbeeld kiezen we voor het filterveld ‘Naam gsm-
nummer’. 
 

 
 Kies een operator (bv. =) en een filtercriterium uit de keuzelijst (bv. Anderson). 

 

 

 Klik op de knop . 
 Het resultaat van de gefilterde tabel zijn gebruikers met de naam Anderson.  
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5. 3 .3. Een filter wijzigen 
U kunt een filter wijzigen door het volgende te doen. 

 Klik op de knop  om de filter van de tabel te wijzigen. 

 Het filteropbouwvenster verschijnt.  

 Breng uw wijzigingen aan en Klik op de knop  om uw wijzigingen te valideren. 

 De tabel wordt gefilterd op basis van de criteria die u hebt geselecteerd. 

5. 3 .4. Werken met meerdere filters 
U kunt ook meerder filters toepassen op uw tabel door te werken met de logische operatoren AND/OR. 

 Open terug het filtervenster. 
 Klik op de knop ‘Toevoegen’. Er wordt nu een tweede filter toegevoegd. 

Kies het veld waarop u wilt filteren, de operator en het filtercriterium.  
 

.  
 Indien u werkt met meerdere filters verschijnt er in het venster vooraan een vierde kolom. Hier kunt u 

de logische operator kiezen. U hebt de keuze uit de logische operator AND en OR.  
 

AND 
Bij de filtering wordt gekeken naar beide criteria. Zowel aan het 
eerste criterium als aan het tweede criterium moet voldaan zijn. 

OR Bij de filtering wordt gekeken naar één van de criteria. Er moet 
voldaan worden aan minstens één criterium, maar niet 
noodzakelijk aan alle criteria. 

 Selecteer de gewenste operator en klik op de knop  om uw filter te valideren. De lijst van gsm-

nummers wordt nu gefilterd weergegeven:  
 

 

We tonen hieronder het resultaat voor de twee operatoren. 

Logische operator ‘AND’ 

VB Naam = Anderson AND Eerste referentie = Boekhouding 

Aan beide criteria moet voldaan zijn. Alleen de gebruikers met de naam ‘Anderson’ die als eerste 
referentie ‘Boekhouding’ hebben worden getoond.  

Logische operator ‘OR’ 

VB Naam is Anderson OR Eerste referentie is Boekhouding 
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Aan één van beide criteria moet voldaan zijn. Er wordt gezocht op de gebruikers die ofwel de naam 
‘Anderson’ hebben of die als eerste referentie ‘Boekhouding’ hebben. Concreet betekent dit niet 
noodzakelijk dat alle gebruikers als naam ‘Anderson’ hebben en als eerste referentie ‘Boekhouding’. Er 
zullen ook gebruikers getoond worden die als naam ‘Anderson’ hebben maar NIET als eerste referentie 
‘Boekhouding’. Er zullen eveneens gebruikers getoond worden die als eerste referentie ‘Boekhouding’ 
hebben, maar NIET als naam ‘Anderson’. 

5. 3 .5. Een filtercriterium verwijderen 
U kunt één of meerdere filtercriteria verwijderen. 
 Open het filtervenster. 

 

 
 Klik op de knop ‘Verwijderen filter’ die zich bevindt achter het filtercriterium dat u wenst te 

verwijderen. Doe dit bijvoorbeeld bij het eerste filtercriterium. 
 

 
 Klik op de knop  om uw wijzigingen te bevestigen. 

 Het resultaat is een tabel die enkel nog gsm-nummers bevat met als eerste referentie ‘Boekhouding’. 

 Om een filter volledig te verwijderen, kunt u gebruik maken van de knop ‘Verwijder alle filters’. U heft 

dan alle filtercriteria tegelijkertijd op. U kunt eveneens gebruikmaken van de knop . Deze heft 

echter niet alleen alle filters op, maar plaatst eveneens de standaardvelden terug in de tabel, 
verwijdert de toegevoegde optionele velden en sorteert de gegevens terug op de oorspronkelijke 
manier. 
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5. 4. Exporteren naar Excel 

5. 4 .1. Exporteren van een samenvattende tabel 

Wanneer u op de knop  klikt, worden alle beschikbare gegevens van de actieve tabel geëxporteerd 
naar Excel. Hieronder ziet u een voorbeeld van een geëxporteerde tabel.  

 

 

 

Het is mogelijk dat er na het klikken op de knop ‘Exporteren naar Excel’ een soortgelijke boodschap 
verschijnt.  
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Kies dan voor de optie ‘Open’. 

 

5. 4 .2. Exporteren van detailgegevens van één item 
Wanneer u de gegevens van één gsm-nummer, één klantenrekening, één groep of één subgroep 
exporteert, kunt u alle details exporteren of enkel de zichtbare gegevens. 

 

Hiervoor volgt u onderstaande procedure: 

 Activeer de gewenste gegevenstabel. 

 Klik op de knop  in de actiebalk om de gegevens te exporteren. 
 Hierna krijgt u een venster te zien waarin u kunt kiezen tussen de export van het huidige rapport 

(zichtbare tabel) of een export van alle gegevens (met alle details van alle tabbladen). 
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 Klik op de knop ‘exporteren’. In het onderstaande voorbeeld werd er gekozen voor een export van 
alle gegevens van één gebruiker. 
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Opmerkingen: 
- Als er gegevens gesorteerd, toegevoegd, verwijderd of gefilterd werden, zullen deze als dusdanig 

geëxporteerd worden. 
- Tussen elk type van informatie (kostenfactoren in het bovenstaande voorbeeld) verschijnen er blanco 

lijnen in de geëxporteerde file. 
- Als u een (sub)groep exporteert, worden de verschillende gsm-nummers binnen die (sub)groep 

eveneens gescheiden door blanco rijen. 

5. 4 .3. Belangrijke opties bij export met Microsoft Internet Explorer 
Indien u werkt met Microsoft Internet Explorer, volgt u best eerst de volgende stappen vooraleer te 
exporteren naar Excel. 

 

Do not save encrypted pages to disk  
 Klik op het menu ‘Tools’ in het venster ‘Microsoft Internet Explorer’. 
 Selecteer ‘Internet Options’. 
 Klik op het tabblad ‘Advanced’. 
 Ga naar de sectie ‘Security’. 
 Zorg ervoor dat de optie ‘Do not save encrypted pages to disk’ uitgeschakeld is. 

 
 

Accept All Cookies 
- Klik op het menu ‘Tools’ in het venster ‘Microsoft Internet Explorer’. 
- Selecteer ‘Internet Options’. 
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- Klik op het tabblad ‘Privacy’. Sleep het selectieblokje in de meter naar beneden zodat de optie ‘Accept 
All Cookies’ geactiveerd wordt. 
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5. 4 .4. Belangrijke Windows-opties bij export 
Regional Options 
Om ervoor te zorgen dat de getallen op een correcte manier geëxporteerd en weergegeven worden, 
moet u uw ‘Regional Options’ controleren. 

 Ga naar Start/settings/Control Panel. 
 Dubbelklik op de folder ‘Regional Options’ en kies het tabblad ‘Number’. 
 Stel de parameters als volgt in: 

 
Decimal symbol , Komma = scheidingsteken van 

decimale getallen 

No of digits after 
decimal 

2 2 decimale getallen na de komma 

Digit grouping symbol . Punt = scheidingsteken voor 
groepen 

Digit grouping 123.456.789 Groeperen per duizendtallen 

Negative sign symbol - Negatieve getallen worden 
aangeduid met een – 

Negative number 
format 

-1,1 Bij negatieve getallen wordt de – 
onmiddellijk voor het getal 
geplaatst zonder spatie 

Display leading zero 0,7 Nullen voor de komma worden 
weergegeven 

List separator , Lijstitems worden gescheiden 
door een komma 

Measurement system Metric De maateenheid is metrisch (cm, 
enz.) 
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De instellingen dienen dus overeen te komen met het onderstaande scherm. 
 

 
 
 

Folder Options 
Indien u onder Windows 2000 exporteert naar Excel en u volgt de onderstaande procedure, dan worden 
de gegevens bij de export onmiddellijk weergegeven in een Excel-venster en niet in een Internet 
Explorer-venster. 

 

 Ga naar de Windows Explorer. 
 Ga naar het menu Tools/Folder Options. 
 Activeer het tabblad ‘File Types’. 
 Zoek het bestandstype ‘Microsoft Excel Worksheet’. 
 Klik op de Advanced-knop. 
 Vink ‘Browse in same window’ uit. 

5. 4 .5. Formaat van het geëxporteerde bestand 
Tekstformaat 
Voer de onderstaande procedure uit om de gegevens in tekstformaat beschikbaar te stellen:  

 Vanuit het verkregen Excel-bestand klikt u op File, en vervolgens op Save As. 
 In het venster ‘Save As’ geeft u een naam aan het bestand. 
 In de keuzelijst ‘Save as type’, selecteert u de optie ‘Text (tab delimited)’. 
 Klik op ‘Save’. 

Excel-formaat 
Voer de onderstaande procedure uit om de gegevens in tekstformaat beschikbaar te stellen:  

 Vanuit het verkregen Excel-bestand klikt u op ‘File’, en vervolgens op ‘Save As’. 
 In het venster ‘Save As’ geeft u een naam aan het bestand. 
 In de keuzelijst ‘Save as type’, selecteert u de optie ‘Microsoft Excel Workbook’. 
 Klik op ‘Save’. 
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6. Evolutierapporten 
 

6. 1. Inleiding 
Binnen ProxiManage vindt u steeds een overzicht van factuurgegevens voor één periode (bill cycle). Deze 
periode kunt u in elk scherm kiezen in de Weergavefilterbalk in de rechterbovenhoek van het scherm. 
Voor meer informatie hierover zie pagina 22, Weergavefilterbalk - Periode. 

‘Evolutierapporten’ daarentegen bieden u de mogelijkheid om factuurgegevens weer te geven voor meer 
dan één periode. Maximaal kunnen er in een evolutierapport 15 periodes weergegeven worden. Wanneer 
u een evolutierapport van factuurgegevens maakt, kan dit betrekking hebben op een rij of op een kolom 
van samenhorende gegevens. De gegevens in een kolom zijn meestal van financiële aard en worden 
daarom verder aangeduid als een kostenfactor.  

6. 2. Een evolutierapport maken 

Wil u een evolutierapport maken, dan moet u gebruikmaken van de volgende knop:  ‘Evolutierapport 
maken’ in de actiebalk. Door middel van deze knop ‘Evolutierapporten’ kunt u evoluties zichtbaar maken 
van de gegevens in de tabel van de door u geselecteerde subrubriek. 

Evolutierapporten worden aan de hand van de ‘Trend Wizard’ gevormd. De ‘Trend Wizard’ is een 
hulpmiddel in ProxiManage dat u een aantal vragen stelt en dat vervolgens, aan de hand van uw 
antwoorden, het gewenste evolutierapport maakt. 

Een evolutierapport kan dus betrekking hebben op gegevens in een rij of gegevens in een kolom. 
Hieronder vindt u een tabel met de namen van de rij- of kolomelementen van de verschillende subsecties 
waarvoor u evolutierapporten kunt maken. 

Subsecties waarvoor u een evolutierapport kunt maken 
Subsectie Rij Kolom 

Alle gebruikers een gsm-nummer een kostenfactor 

Groepen gebruikers een groep gebruikers een kostenfactor 

Alle klantenrekeningen een klantenrekening een kostenfactor 

Groepen 
klantenrekeningen 

een groep 
klantenrekeningen 

een kostenfactor 

Gesprekken een gesprek of tarief een kostenfactor 

SMS  een sms of tarief een aantal of een 
totaalbedrag 

Top gebruikers een gsm-nummer een kostenfactor 

Limiet een gsm-nummer een kostenfactor 
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6. 2 .1. Evolutierapporten van een groep gebruikers 
Wanneer u een evolutierapport wilt maken van de detailgegevens van een rij, zijn er drie verschillende 
procedures mogelijk, al naargelang het aantal rijen in uw tabel. Hieronder vindt u elk van deze procedures 
beschreven. 

6. 2. 1. 1. De tabel bevat meer dan 1 rij en minder dan 20 rijen 

Vertrekt u van een lijst met meer dan 1 rij en minder dan 20 rijen, dan volgt u de onderstaande procedure 
om een evolutierapport van één rij te maken.  

 

In het voorbeeld baseren we ons op de volgende tabel uit de subrubriek ‘Groepen Gebruikers’, waar we 
een evolutierapport willen maken voor de groep ‘Project A’. 

 

 

 

 Klik op de knop  om de ‘Trend Wizard’ te starten. Het volgende scherm verschijnt: 
 U kunt de begin- en einddatum kiezen van de periodes waarvoor u een evolutierapport wilt maken.  

 
 Vervolgens bepaalt u voor welk item u een evolutierapport wilt maken. In dit voorbeeld willen we 

voor een groep gebruikers een evolutierapport maken, dus selecteren we ‘een groep gebruikers’:  
 

 
 

 Klik op de knop . Het volgende scherm verschijnt en toont u alle zoekresultaten. 
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 Selecteer het item waarvoor u een evolutierapport wilt maken.  

 Klik op de knop . De laatste stap van de ‘Trend Wizard’ is het evolutierapport. In de 
volgende afbeelding ziet u het resultaat van het hier gebruikte voorbeeld: 
 

 

6. 2. 1. 2. De tabel bevat 20 of meer rijen 

Vertrekt u van een lijst met 20 of meer rijen, dan volgt u de onderstaande procedure om een 
evolutierapport op basis van één rij te maken.  

 

In het voorbeeld baseren we ons op de volgende tabel uit de subrubriek ‘Alle gebruikers’, waar we een 
evolutierapport willen maken voor het gsm-nummer 0476 13 03 29: 
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 Klik op de knop  om de ‘Trend Wizard’ te starten. Het volgende scherm verschijnt: 

 

 U kunt de begin- en einddatum kiezen van de periodes waarvoor u een evolutierapport wilt maken.  

 
 Vervolgens bepaalt u voor welk item u een evolutierapport wilt maken. In dit voorbeeld willen we 

voor een gsm-nummer een evolutierapport maken, dus selecteren we ‘een gsm-nummer’:  
 

 
 

 Klik op de knop . In de tweede stap van de ‘Trend Wizard’ moet u zoekcriteria invullen 
(zie onderstaande afbeelding). 
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 Om de gewenste rij te vinden, vult u nu één van de drie velden in, bv. de naam van de gebruiker 
waarvoor u een evolutierapport wenst te maken:  
 

 Klik op de knop . U komt nu terecht in een volgende stap van de ‘Trend Wizard: 
Zoekresultaten’. Het scherm dat verschijnt toont u alle items die gevonden werden in de tabel. Indien 
u op de naam van de gebruiker gezocht hebt, en er zijn meerdere mensen met dezelfde naam, dan 
krijgt u een lijst met alle gevonden personen. U selecteert de gewenste persoon. 

 Klik op de knop . De laatste stap van de ‘Trend Wizard’ is het evolutierapport. In de 
volgende afbeelding ziet u het resultaat van het hier gebruikte voorbeeld. 
 

 

 

 Wanneer u de zoekcriteria invult, hoeft u niet het volledige gsm-nummer, de volledige naam of de volledige referentie in te 

geven. Geeft u maar een stuk in, dan worden alle elementen die daaraan voldoen in de zoekresultaten weergegeven. 

6. 2 .2. Evolutierapporten van een kostenfactor 
Als u een evolutierapport wilt maken van een kostenfactor (een kolom), dan volgt u de onderstaande 
procedure. Het voorbeeld dat in deze procedure gebruikt wordt, is gebaseerd op de volgende tabel uit de 
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subrubriek ‘Alle gebruikers’. Het evolutierapport zal de spreiding tonen van de kostenfactor ‘Gesprekken’ 
voor de verschillende gebruikers over de verschillende periodes. 

 

 

 Klik op de knop  om de ‘Trend Wizard’ te starten. Het volgende scherm verschijnt: 

 

 U kunt de begin- en einddatum kiezen van de periodes waarvoor u een evolutierapport wilt maken.  

 
 



 

Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel, BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1 
 Pagina 163 van 163 

 Vervolgens bepaalt u voor welk item u een evolutierapport wilt maken. In dit voorbeeld willen we 
voor een kostenfactor een evolutierapport maken, dus selecteren we ‘een kostenfactor’:  

 
 

 Klik op de knop . U komt nu terecht in een volgende stap van de ‘Trend Wizard’: 
‘Zoekresultaten’. Het scherm dat verschijnt, toont u alle kostenfactoren die gevonden werden in de 
tabel (zie onderstaande afbeelding). 

 

 Selecteer de kostenfactor waarvoor u een evolutierapport wilt maken. In ons voorbeeld selecteren 
we de kostenfactor ‘Gesprekken’. 
 
 

U klikt vervolgens op de knop . De laatste stap van de ‘Trend Wizard’ is het evolutierapport. 
In de volgende afbeelding ziet u het resultaat van het hier gebruikte voorbeeld. Voor elke gebruiker vindt 
u vanaf de derde kolom de detailgegevens voor de gesprekskosten in de geselecteerde periodes. 
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Wanneer u een evolutierapport maakt voor een kostenfactor, dan dient u wel met het volgende rekening 
te houden: de resultatentabel van het evolutierapport kan niet gefilterd worden.  

 

 


